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الدرس األول
نصائح غالية

بٍَّة "  ُۚ  ِإنَّ اَّللَّا لاِطيٌف ايا ُبَناَّ ِإَّنَّاا ِإن تاُك ِمثْ قاالا حا ِت ِِباا اَّللَّ مِ ْن خاْرداٍل ف اتاُكن يف صاْخراٍة أاْو يف السَّمااوااِت أاْو يف اأْلاْرِض َيْا
ِبرٌي ) ةا واْأُمْر اِبْلماعْ (16خا ۖ  ِإنَّ ذٰاِلكا ِمْن عاْزِم اأْلُُمورِ ايا ُبَناَّ أاِقِم الصََّلا  (17) ُروِف وااْنها عاِن اْلُمنكاِر وااْصرِبْ عالاٰى ماا أاصااباكا

وااْقِصْد يف ماْشِيكا وااْغُضْض ِمن  (18) َلا ُتصاعِ ْر خادَّكا لِلنَّاِس واَلا َتاِْش يف اأْلاْرِض ماراًحا ۖ ِإنَّ اَّللَّا َلا ُيُِبُّ ُكلَّ ُُمْتااٍل فاُخورٍ وا 
(19-16لقمان (19) (صاْوِتكا ۚ ِإنَّ أانكارا اأْلاْصوااِت لاصاْوُت اْلْاِمريِ 

 هللا خبري بكل شئ-1
بٍَّة مِ ْن خاْرداٍل ف اتاُكن يف صاْخراٍة أاْو يف السَّمااوااِت أاْو يف اأْلاْرضِ "  ُۚ  ِإنَّ اَّللَّا لاِطيٌف  ايا ُبَناَّ ِإَّنَّاا ِإن تاُك ِمثْ قاالا حا ِت ِِباا اَّللَّ َيْا

ِبرٌي  "خا
 أوحسنة(ئة كانت ي: أى االعمال )س إَّنا             أداة نداء بىن:ولدياي::اللغوايت

مقدار أو وزن ج مثاقيل  مثقال:
: رفيق بعباده الختفى عليه خافيةج لغري وصف الذات األهلية ألطاف ولطفاء.لطيف
ُ بكل شئ ج لغري وصف الذات األهلية خرباءخبري .: الَعاِلم

 ن كثري"رمحه هللا":شرح اآليه الكرمية من تفسري اب
َا فَ قَ  هم َوَصاََي ََنفمَعة َقْد َحَكاَها اَّلله ُسْبَحانه َعْن لُْقَمان اْلَْكميم لمَيْمَتثملَها النهاس َويَ ْقَتُدوا ِبم اَل " ََي ُبََنّ إن خطيئتك وإن كانتَهذم

ني َيَضع اْلَمَوازم  َياَمة حم رهة ُُمَصهَنةبسيطة كحبة اخلردل َأْحَضَرَها اَّلله يَ ْوم اْلقم َها حىت َوَلْو َكاَنْت تمْلَك الذه ْسط َوَجاَزى َعَلي ْ ين اْلقم
َماَوات َواأْلَْرض فَإمنه اَّلله ََيِْتم ِبمَ  َبة ِفم أَْرَجاء السه اء أَْو َغائمَبة َذاهم ل َصْخرَة َصمه َبة ِفم َداخم َنهُه اَل خَتَْفى َعَلْيهم َخافمَية َواَلُُمَجه ا ألم

َماَوات َواَل ِفم اأْلَْرض َفََل خَتَْفى َعَلْيهم اأْلَْشَياء َوإمْن َدقهْت َوَلطَُفْت وَ يَ عْ  ثْ َقال َذرهة ِفم السه هم اْْلَبهةُزب َعْنُه مم َتَضاَءَلْت  اْلُمرَاد َأنه َهذم
رَها ل َصْخرَة فَإمنه اَّلله َسيُ ْبدميَها َويُْظهم يفم عمْلمه ِفم َحَقاَرهتَا َلْو َكاَنْت َداخم .بمَلطم

  من مواطن اجلمال:
بَن نداء للتنبيه ، واستخدام صيغة التصغري"ُبىن "بدال من "ابىن"أمجل الظهار اْلنو عليه واْلرص على منفعته. :اي*
إضافة َيء املتكلم ابن إىل َيء املتكلم لبيان شدة العَلقة بينه وبني ابناه واعتزاز األب اببنه*
 أسلوب مؤكد ب"إن"يؤكد أن هللا ُماسبنا على كل صغرية وكبرية:مثقال حبةن تك إَّنا إ*
 :للداللة على صغرها ودقتها ويوحي بقدرة هللا تعاىل.وصف اْلبة أبَّنا من خردل*

.م:خردلة حبوب صغرية يضرب ِبا املثل ِف الصغر:خردل
 :للعموم والشمول.تنكري صخرة*
ويدل على علم هللا الواسع.د يوضح املعىن تضاالسموات واألرض:*
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:أسلوب شرط يدل على قدرة هللا وإحاطته بكل شئ علًما.إن تك مثقال حبة....َيت ِبا هللا*
 فعل مضارع يفيد التجدد واالستمرارَيت:*
.:تقدمي شبه اجلملة أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد َيت ِبا هللا*
 .عَلقتها مبا قبلها نتيجة:َيت ِبا هللا*
 .: أسلوب مؤكد ب  ) إن( تعليل ملا قبله هللا لطيف خبريإن *
.:صيغة مبالغة تدل علي شدة الصفة وعظمتها خبري-لطيف *
نصائح غالية:-2
ِر وااْصرِبْ عالاٰى ماا أاصااباكا ۖ ِإنَّ ذٰاِلكا " ْعُروِف وااْنها عاِن اْلُمنكا ةا واْأُمْر اِبْلما "ِمْن عاْزِم اأْلُُمورِ ايا ُبَناَّ أاِقِم الصََّلا

 اللغوايت:
ضيع. ج الصَلة :الصلوات.×.أقم خبشوع هلل تعاىلأدها ِف وقتها أقم الصَلة:

 املنكر .×. : كل فعل حض عليه الديناملعروف
 املعروف×كل شر هنى عنه الدين  أنكر:
 اجزع×جتلد واحتمل الشدائد :اصرب

 :اسم إشارة واملراد الطاعات املذكورة قبله..    ذلكأخطأك×:َنلك أصابك
 : األمور الواجبةمن عزم األمور

 اآليه الكرمية من تفسري ابن كثري"رمحه هللا":شرح 
َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعْن اْلُمْنَكر َواْصِبْر َعَلى َما َأَصاَبك" ِبَسَبِب اْلَأْمر َوالنَّْهي "إنَّ َذِلَك" وأده خري األداء َيا ُبَنّي َأِقْم الصََّلاة "

"عزم قويإىل حيتاج 
اجلمال: نمن مواط

 : تكرار النداء ؛لتجديد نشاط السامع لوعى الكَلم. اي بَن
" أمر ابملواظبة على اداء الصَلة ىف اوقاهتا؛ولذلك كان أمجل من)أد الصَلة(."أقم الصَلة

" أساليب أمر تفيدالوجوب وضرورة التزامها لصَلح الفرد واجملتمع"أقم،وأمر ،وانه،واصرب
للتعظيم. ةفمعر :املعروف
 ري.معرفة للتحقاملنكر:

ْعُروِف وااْنها عاْن اْلُمْنكار " بينهما مقابلة توضح املعىن ابلتضاد فاجملتمع ال يصلح االابلدعوة للخري والنهى عن الشر."واْأُمْر اِبْلما
 أسلوب مؤكد أدته إن يبني قيمة الصرب ىف خلق الشخصية القادرة على ان تسود بني الناس. ِإنَّ ذاِلكا ِمْن عاْزِم اأْلُُموِر" "

.اسم إشارة للبعيد العَلء من قيمة الصرب وهذه الطاعات: ذلك
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من تواضع هلل رفعه:-3
"واَلا ُتصاعِ ْر خادَّكا لِلنَّاِس واَلا َتاِْش يف اأْلاْرِض ماراًحاۖ  ِإنَّ اَّللَّا َلا ُيُِبُّ ُكلَّ ُُمْتااٍل فاُخورٍ "

.تتواضع×متيل تكربا:تصعر  اللغوايت:
ش مشية املختالنيمتأى الواختيااًل فرحا وبطرا :مرحا
 متواضع× ينظر إىل نفسه بعني االفتخارأو املتكربالذى خيتال ىف مشيته :ُمتال

متواضع×متباهى على الناس ابملال أو اجلاه أواملنصب:فخور 
 :ة من تفسري ابن كثري"رمحه هللا"شرح اآليه الكرمي

ّب ُكّل ُُمَْتال" ُمتَ َبْخِتم ِفم َمْشيه "َفخُ "اَل متَمْل َوْجهك َعْن الناس   ًا "َواَل مَتْشم ِفم اأْلَْرض متكربا " ِْف ُخَيََلء "إنه اَّلله ال ُيُم ور "َتَكربر
من مواطن اجلمال:

"أسلوب هني يفيد التحذير من التكرب "واَلا ُتصاعِ ْر خادَّكا لِلنَّاسِ 
توحي بشدة التكرب هني للنصح والتحذير ":"واَلا ُتصاعِ رْ 

" أسلوب هني يفيد التحذير من الغروروالتكرب " واَلا َتاِْش يف اأْلاْرِض ماراًحا
عَلقته مبا "  أسلوب مؤكد ب  )إن( تعبري ينفر من الكرب واخليَلء ألنه يسبب كراهية هللا لك، "ِإنَّ اَّللَّا َلا ُيُِبُّ ُكلَّ ُُمْتااٍل فاُخور

 .تعليل ملا قبله:هقبل
آداب املشي والكَلم-4
"وااْقِصْد يف ماْشِيكا وااْغُضْض ِمن صاْوِتكا ۚ ِإنَّ أانكارا اأْلاْصوااِت لاصاْوُت اْلْاِمريِ "

اللغوايت:
ارفع×اخفض:اغضض                       اعتدل:اقصد
أحسن×أقبح :أنكر

شرح اآليه الكرمية من تفسري ابن كثري"رمحه هللا":
رميعم اْلُمْفرمط َبْل َعْداًل َوَسطًا لسه يءم َواَل ابم ْلَبطم ًدا لَْيَس ابم ْد ِفم َمْشيك " َأْي امْمشم َمْشًيا ُمْقَتصم ْن َواْقصم َبنْي َبنْي .  " َواْغُضْض مم

ََذا  ري " َوقَاَل َصْوتك " َأْي اَل تُ َبالمغ ِفم اْلَكََلم َواَل تَ ْرَفع َصْوتك فميَما اَل فَائمَدة فميهم َوهلم قَاَل " إمنه أَْنَكَر اأْلَْصَوات َلَصْوت اْلَْمم
ْلَْمم  ري َأْي َغايَة َمْن َرَفَع َصْوته أَنهُه ُيَشبهه ابم د إمنه أَقْ َبح اأْلَْصَوات َلَصْوت اْْلَمم د َوَغرْي َواحم ريم ِفم ُعُلوّمهم َوَرْفعه َوَمَع َهَذا ُهَوُُمَاهم

ّم بَغميض إمىَل اَّلله َوهَ  ي ََتْرمميه َوَذّمه َغايَة الذه ريم يَ ْقَتضم ْلَْمم َذا التهْشبميه ِفم َهَذا ابم
من مواطن اجلمال"

 أمران للنصح واإلرشاد .اغضض "  –" اقصد  
ري إسلوب مؤكد ب"إن"والَلم ،وهوتعليل لألمر قبله،وفيه تشبيه للرافعني أصواهتم ابْلم" إن أنكر األصوات لصوت اْلمري ":

 .ريًا من هذا السلوك السيئ تنف

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura31-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura31-aya19.html
https://khawagah.blogspot.com/


 إمساعيل دابح أ/ يالصف الثاين اإلعداد الرائد يف اللغة العربية

5 
 

 أسئلة جماب عنها
 س : ما أدلة قدرة هللا يف اآلية األوىل ؟   

 ج : سعة علم هللا بدقائق األمور واإلتيات أبعمال العباد مهما صغرت وخفيت .
 س : ما املقصود ب " إَّنا إن تك مثقال حبة " ؟

 كانت صغرية يعلمها هللا تعاىل وُياسب العبد عليها .ج : املقصود أنه إن تقع أو َتدث معصية أو طاعة مهما  
    ؟ س : ملاذا ختمت اآلية ب " إن هللا لطيف خبري "

 ج : للتهديد والتخويف من معصية هللا وبيان سعة علم هللا .
 س : ما الوصااي اليت اشتملت عليها اآلية الثانية .

 .إقامة الصَلة ِف أوقاهتا كاملة إبخَلص وخشوع  -1ج :  
 . الصرب على جهل اجلاهلني وأذى اآلخرين -3األمر ابملعروف والنهي عن املنكر .        -2

 س : يف اآلية الثانية تضادان بينهما ووضح قيمتهما . 
 املنكر . قيمتهما : يربز املعىن ويوضحه . –املعروف  -2انه  –أمر  -1ج : التضادان :  

 ؟       لثةالثاس : عم َّنى لقمان ابنه يف اآلية 
 ج : هنى لقمان ابنه عن التكرب واخليَلء أبن ميشى مشية املختالني املعجبني ابنفسهم.

 س : كيف تكون هذه الوصااي وسيلة إلمتَلك قلوب الناس ؟ 
 ج : بتنفيذها واْلرص عليها فريضى هللا عنه وُيبه ومن أحبه هللا أحبه الناس . 

 غرس لقمان يف ابنه اخلوف من هللا ومراقبته ؟ س : كيف
 لطيف خبري أحاط بكل شيء علًما . ج : نصحه أبن ما يفعله من خري أو شر يعلمه هللا مهما كان صغريًا فاهلل

  سان ؟  أمهية الصرب يف حياة اإلنس : ما 
 ج : الصرب يقوي النفس ويصلح الفرد فتنمو شخصيته القادرة على أن تسود بني الناس. 

 س : ملاذا أمر لقمان ابنه ابألمر ابملعروف والنهي عن املنكر ؟ 
 كر يصلح اجملتمع ويقوى ويِتابط .ج : ألنه ابألمر ابملعروف والنهي عن املن

 الواسع وإحاطته بكل شيء ؟س : ما أثر إميان الفرد بعلم هللا 
 وف منه ومراقبته سرًا وعَلنية . ج : جيعل الفرد ُيرص على طاعة هللا واخل

 س : ماذا ُيدث لو تكرب اإلنسان على أخيه اإلنسان ؟
 ج : انتشرت الكراهية والبغضاء وتفكك اجملتمع .

 س : ماذا ُيدث لو انتشرالرتاحم والتواضع بني الناس ؟
 املودة بني الناس وترابط اجملتمع .ج : انتشر اْلب و 
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س: على أي شيء ُياسب هللا عباده ؟ 
ج : ُياسب هللا عباده على كل أفعاهلم سواء كانت صغرية أو كبرية.

س: ملاذا وجه لقمان اْلكيم هذه الوصااي والنصائح َلبنه ؟ 
ليعيش االبن سعيدا ِف الدنيا ومنعما ِف اآلخرة. -1ج : 
 نفس ابنه الصفات واألخَلق اْلميدة,اليت تقربه من هللا وجتعله ُمبواب من الناس.لرييب ِف -2 

س : ما الذي يضمن لإلنسان النجاح كما فهمت من وصااي سيدان لقمان؟
اإلميان أبن هللا سيحاسبنا على أفعالنا كلها. -1ج : 

 الوسطية ِف كل شيء.  -2 
ألن ذلك يبَن ُمتمعا مؤمنا ينتشر فيه اْلب واملودة.األمر ابملعروف والنهي عن املنكر  -3

 التمسك ابلصَلة ألهنا صلة بني العبد  وربه.  -4
 الصرب على املشاكل واملصاعب ألن ذلك يقوي النفس ويساعدعلى حل املشاكل بسهولة. -5

آداب اْلديث مع الناس  مراعاة -7التواضع ألنه جيعل اإلنسان ُمبواب من الناس قريبا من ربه.       -6 
كيف ُيصل اإلنسان على الشخصية القوية, كما فهمت من نصائح لقمان اْلكيم؟س:

  ائب ومواجهتها حبكمة وحسن تصرف .ج : ُيصل اإلنسان على اْلكمة من خَلل الصرب على املص  
 س: ما الذي ُيبه هللا يف العبد ؟   
 التواضع وعدم التكرب على الناس. ج : 
 س: ما آداب اْلديث مع الناس كما فهمت من اآلايت ؟ 
لصوت العايل يؤذي الناس ويزعجهم.ج : التحدث بصوت متوسط ال مرتفع جدا وال منخفض جدا, ألن ا 

تربية أبنائهم ؟ س: ما دور اآلابء يف  
      ج : األسرة هي املدرسة األوىل لتعليم اإلنسان لذلك جيب على اآلابء تربية أبنائهم على األخَلق اْلميدة والصفات  

الفاضلة, حىت يكرب األبناء متمسكني مبنهج هللا وسنة نبيه وبذلك يصبح اإلنسان قريًبا من ربه ومن الناس, فيسعد ِف الدنيا 
 .واآلخرة
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 تدريبات
بٍَّة مِ ْن خاْرداٍل ف اتاُكن يف صاْخراٍة أاْو يف السَّمااوااِت أاْو يف اأْلاْرضِ "  ُۚ  إِ  ايا ُبَناَّ ِإَّنَّاا ِإن تاُك ِمثْ قاالا حا ِت ِِباا اَّللَّ نَّ اَّللَّا لاِطيٌف َيْا

ِبرٌي   "خا
 استخرج من اآليه الكرمية:-أ

 مفرد"حب"......صخور........األراضي........-2مرادف"وزن"........      -1
 امسني من أمساء هللا اْلسىن مبيًنا معنامها.-4مجع"السماء"........      -3
 تضاًدا وبني غرضه؟-5
يٌف  -6  أسلوب.................عَلقته مبا قبله.........."خاِبريٌ إمنه اَّللهَ َلطم

 يريد لقمان أن يعلم ابنه ِف هذه اآليه ؟ماذا -ب
 "ََي ُبََنه " ما اجلمال ِف-ج

  قبلها؟ ما عَلقة  مجلة"َيت ِبا هللا "مب-د
 وجوب إقامة الصَلة واألمر بكل ما هو خري واالبتعاد عن كل ما فيه معصيه هلل.هات من النص آيه تدل علي -ه
ِر وااْصرِبْ عالاٰى ماا أاصااباكا ۖ ِإنَّ ذٰاِلكا " ْعُروِف وااْنها عاِن اْلُمنكا ةا واْأُمْر اِبْلما  "ِمْن عاْزِم اأْلُُمورِ ايا ُبَناَّ أاِقِم الصََّلا

 مجع"عزم".......ماالصَلة"..............وما مضاد "انه".........و"اصرب"......و ما مرادف "أقم -أ
 ما فائدة تكرار النداء ِف"َيبَن"؟-ب

 "أسلوب..........يفيد..................أَقممم الصهََلةَ  "-ج
ْن َعْزمم اأْلُُمورم  ما اجلمال ِف"-د لمَك مم  ".إمنه ذََٰ

 لة"وبني أثرها؟استخرج من اآليه الكرمية"مقاب-ه
 ِلَ كان "أقم الصَلة"أمجل من"أدّم الصَلة"؟-و
 ما الوصاَي اليت اشتملت عليها اآليه الكرمية؟-ز

 هللا تعاىل يعلم ما ِف السماوات واألرض حىت ولو كان ذرة صغرية.اكتب مما حفظت ما يدل على هذا املعىن.-ح
 "واَلا ُتصاعِ ْر خادَّكا لِلنَّاِس واَلا َتاِْش يف اأْلاْرِض ماراًحاۖ  ِإنَّ اَّللَّا َلا ُيُِبُّ ُكلَّ ُُمْتااٍل فاُخورٍ "

 .....و"فخور"...............ما مرادف"تصعر"..........ومضاد مرًحا...........ومجع"خد"......-أ
 ماذا ُيدث لو انتشرالِتاحم والتواضع بني الناس ؟-ب

".ما اجلمال ِف قوله"-ج َك لملنهاسم  اَل ُتَصعّمْر َخده
بر ُكله ُُمَْتاٍل َفُخورأسلوب.............وعَلقته مبا -د  قبله....................إمنه اَّللهَ اَل ُيُم

 من حسن األدب االعتدال ِف املشي واْلديث مع الناس بصوٍت مهذب غري عاٍل.اكتب من النص آيه َتمل هذا املعىن.-ه
 " أانكارا اأْلاْصوااِت لاصاْوُت اْلْاِمريِ وااْقِصْد يف ماْشِيكا وااْغُضْض ِمن صاْوِتكا ۚ ِإنَّ "

 ما مرادف"اقصد".........ومضاد"اغضض"............ومجع"صوت"............-أ
ْد ِفم َمْشيمكَ  ما اجلمال ِف"-جملاذا وجه لقمان اْلكيم هذه الوصاَي والنصائح البنه ؟  -ب  ".َواْقصم

ريإمنه أَنَكَر "-د          "أسلوب............عَلقته مبا قبله............اأْلَْصَواتم َلَصْوُت اْلَْمم
 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura31-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura31-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura31-aya17.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura31-aya18.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura31-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura31-aya19.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura31-aya19.html
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 ثاينالدرس ال

 كربايء طفل     
 :املدرسة تقيم حفًَللتوزيع اجلوائز على الناجحني -1     

 املدرسة حفَل فخما لتوزيعوأقامت  م1887واصل مصطفى كامل الدراسة حىت َنل شهادة إمتام الدراسة االبتدائية سنة       
 .الشهادات على الناجحني دعت إليه اخلديوي توفيق وكبار رجال حاشيته والوزراء ورهطا من علية القوم

 تدريب الطَلب على املثول أمام اخلديو:  -2     
مث حدث ِف هذا االحتفال الكبري حدث عجيب دل على ما تنطوي عليه نفس هذا التلميذ كان من نظام اْلفل أن يتقدم       

الطلبة الناجحون للمثول بني يدي اخلديوي واحدا فواحدا وقد أعد الطلبة هلذا الغرض فُلقنوا العبارات املناسبة ِف هذا املقام 
وأصغى مصطفى كامل كما أصغى (و اسم والده جيب أن يكون مسبوقا بكلمة )عبدكومنها أنه ِف حالة ذكر اسم الطالب أ

 .بقية زمَلئه هلذه التعليمات وإن اختلف عنهم ِف طريقة تنفيذها ونفذت املدرسة برَنمج اْلفل بدقة
  ُمالفة مصطفى كامل للتعليمات:-3     

ذوا التعليمات بدقة إال مصطفى كامل فحني سأله اخلديوي عن وجاء دور الطلبة الناجحني للمثول بني يدي اخلديوي ونف       
امسه أجاب ابعتداد و أنفة مصطفى كامل غري مسبوق بكلمة عبدك وعن اسم والده أجاب أيضا : املرحوم على أفندي 

يظ ُممد فعقب اخلديوي على سبق معرفة إبخَلص والده وكفاءته والضابط من خلف التلميذ الصغري يكاد ينفجر من الغ
يهمس إليه أن يذكر كلمة عبدك قبل كل إجابة فتجاهله مصطفى كامل وظن الضابط أن الطالب قد نسي من رهبة املقام أن 

 .نالزائرون املكاينفذ ما أمر به وانفض اْلفل وغادر 
 استدعاء مصطفى كامل ملناقشته وشجاعته األدبية:-4      
واسُتدعي مصطفى كامل أمام الضابط ومدرسي املدرسة و نوقش ِف أسباب عدم طاعته وتنفيذ ما كلف به فأجاب بكل       

شجاعة وجرأة : كيف تطلب مَن أن أذكر أمام اخلديوي كلمة عبدك وما كنت أَن عبدا وال كان أيب كذلك ولو قلت غري 
رب الضابط وِل يستطع أن يغالب دهشته كيف ينطق تلميذ اْلق كنت كذااب و ُمتاال وحاشا يل أن أكون كذلك . فاضط

 !؟صغري ِل يتعد عمره الثالثة عشرة ِبذه العبارات وال يستطيع أن يتفوه ِبا الكثريون ممن هم أكرب منه سنا و مقاما 
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 ت:للغوايا  
املعىن          الكلمة   املعىن          الكلمة 

فقد،خسر× حصل على ، حاز  انل     انقطع× اتبع  واصل 
 ضخما عظيم القدر ج فخام فخما    إنقاص×إكمال إَتام

 أهله وخاصته ج حواشى حاشيته    مجاعة من عظام القوم ج أرهط /أرهاط رهطا 
فلة القوم×عمظام القوم م :َعلمىَ  علية القوم    مألوف ومعتاد×غريب مدهش ج عجائب عجيب سم
 الوقوف أمامه املثول بني يديه ختلو× َتتوىوتضمه و تشتمل  تنطوى 

م/ العلي وهو العظيم و الرفيع القدر علية      كلمة فارسية تعَن امللك أو الوزير أوالسيد اخلديوي 
  فوضى×ترتيب واتساق ج نظم وأنظمة  نظام ضلل×أرشد دل       

 أمام بني يدي      اجللوس× الوقوف  املثول 
 املوقف املهم املقام     حفظوا لُقنوا 

 أوامر وإرشادات م :تعليم.       التعليمات     أعرض× امسع ابهتمام و أنصت  أصغى 
 جهز وهيئ أعد      تشابه×ِل يتفق،تباين اختلف
 املذلة× النفس و الكربَيء عزة  اعتداد      اهلدف والقصد ج أهداف الغرض 

علق.          عقب      الذل و اهلوان× العزة و اْلمية  أنفة
عجزه وفشله×قدرته وحسن تصرفه كفاءته     اْللم× الغضب الشديد  الغيظ 
 فيهت×تحدث بصوت منخفضي يهمس

 ويصيح
 هِل يهتم ب  جتاهله  

أمن و اطمئنان× خوف  رهبة      تيقن× اعتقد وحسب  ظن 
ر. اسُتدعي      بدأ× تفرق واملراد انتهى  انفض طلب ،ُأحضم
خوف و جنب× شجاعة جرأة  أمر كلف
استقر وثبت×اهتز اضطرب     صادقا و صرُيا× املراد ُمادعا  حمتاَل

 يقهر يغالب       :تعبري يدل على الرفض حاشا يل  
 ج مقامات منزلةً  مقاًما      ِل يتجاوز    مل يتعدا 
 حريه دهشةلا     .    يسكت× ينطق  يتفوه 
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 أسئلة جماب عنها
 ؟مىت حصل مصطفى كامل على الشهادة اَلبتدائية س:

 م.1887حصل مصطفى كامل على االبتدائية سنة *
 ماذا أقامت املدرسة ؟ وملاذا ؟: س

 أقامت املدرسة حفَل فخما لتوزيع الشهادات على الناجحني*
 س: من ُدِعيا هلذا اْلفل ؟ أو من حضر احتفال املدرسة ؟ 

 . اخلديوي توفيق وكبار رجال حاشيته والوزراء ورهطا من عملَية القوم دعي هلذا اْلفل*
 النظام الذي سارعليه اْلفل ؟ س: ما

العبارات  للمثول بني يدي اخلديوي واحدا فواحدا وقد أعد الطلبة هلذا الغرض فُلقنوا ن من نظام اْلفل أن يتقدم الطلبة الناجحونكا*
 والده جيب أن يكون مسبوقا بكلمة )عبدك(. املناسبة ِف هذا املقام ومنها أنه ِف حالة ذكر اسم الطالب أو اسم

عن ابقي  ى كامل . وضح املقصود ابلتعليمات . وكيف اختلف مصطفى كامل يف تنفيذهامصطف س: نفذ التَلميذ التعليمات إَل
 التَلميذ ؟

جيب أن يكون مسبوقا بكلمة )عبدك( ، ونفذ التَلميذ التعليمات بدقة  التعليمات هي أنه ِف حالة ذكر اسم الطالب أو اسم والده*
بكلمة عبدك وعن اسم والده  ابعتداد و أنفة مصطفى كامل غري مسبوقكامل فحني سأله اخلديوي عن امسه أجاب  إال مصطفى

 أجاب أيضا : املرحوم على أفندي ُممد
 س: مب عقب اخلديوي على كَلم مصطفى كامل ؟

 فعقب اخلديوي على سبق معرفة إبخَلص والده وكفاءته *
 كاد ينفجر من الغيظ*أثر رد مصطفى كامل على الضابط ؟ س: ما

 عل الضابط أثناء رد مصطفى كامل ؟ وما موقف مصطفى كامل منه ؟س: ماذا كان يف
 جتاهله كان الضابط يهمس إليه أن يذكر كلمة عبدك قبل كل إجابة ولكن مصطفى كامل* 

 س: ما الذي ظنه الضابط ؟
  ظن الضابط أن الطالب قد نسي أن يذكر كلمة عبدك من رهبة املقام* 

 استدعي مصطفى كامل ؟ س: ملاذا 
 .ملناقشته ِف أسباب عدم طاعته وتنفيذ ما كلف به*

 س: مب أجاب مصطفى كامل على الضابط ومدرسي املدرسة ؟ 
أيب كذلك ولو قلت  كيف تطلب مَن أن أذكر أمام اخلديوي كلمة عبدك وما كنت أَن عبدا وال كان : أجاب بكل شجاعة وجرأة*

 . ُمتاال وحاشا يل أن أكون كذلكغري اْلق كنت كذااب و 
 س: ما أثر هذه اإلجابة على الضابط ؟ وملاذا ؟ 

العبارات وال يستطيع أن يتفوه ِبا الكثريون ممن  يغالب دهشته ؛ فكيف ينطق تلميذ صغري ِل يتعد عمره الثالثة عشرة ِبذه اضطرب الضابط وِل يستطع أن*
 . هم أكرب منه سنا و مقاما

 .و العزة و الرفعة واألنفة  هذا املوقف يدل على الكرامة*س: عَلم يدل هذا املوقف من شخصية مصطفى كامل ؟ 
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تدريبات
ا  فخمً وأقامت املدرسة حفًَل  م1887واصل مصطفى كامل الدراسة حىت انل شهادة إَتام الدراسة اَلبتدائية سنة "

"الشهادات على الناجحني  لتوزيع
كَلمها صواب(–حاز –مرادف"َنل"                    )حصل على -أ

كَلمها صواب(-اجناز-)انقطاع                  مضاد"إمتام"-ب
النجاح(-الناجحة-مفرد"الناجحني".             )الناجح-ج

مىت حصل مصطفى كامل على الشهادة االبتدائية؟-د
 احتفال املدرسة؟من حضر -ه

مث حدث يف هذا اَلحتفال الكبري حدث عجيب دل على ما تنطوي عليه نفس هذا التلميذ كان من نظام اْلفل أن "...
" ايتقدم الطلبة الناجحون للمثول بني يدي اخلديوي واحدا فواحدً 

األوىل والثالثة(-َتتويه-ختفيه-مرادف"تنطوي عليه"          )تضمه-أ
األوىل والثانية(–أنفس -أنفاس-)نفوس               مجع"نفس"   -ب

 كَلمها صواب(-الفاشلني-مضاد"الناجحني"            )الراسبني-ج
 كيف أعد الطَلب للوقوف أمام اخلديو؟و  ؟ آنذاك اْلفل املتبع ِفالنظام  ما-د
التعليمات بدقة إَل مصطفى كامل فحني سأله اخلديوي وجاء دور الطلبة الناجحني للمثول بني يدي اخلديوي ونفذوا "

"عن امسه
...ومجع"امسه"...............ما مرادف"املثول"...........ومفرد"الطلبة"..........ومضاد"سأله"...-أ

مب أجاب مصطفى كامل ؟-ب
 ما أثر رد مصطفى كامل على الضابط ؟و ؟مب عقب اخلديوي على كَلم مصطفى كامل -ج
"واسُتدعي مصطفى كامل أمام الضابط ومدرسي املدرسة و نوقش يف أسباب عدم طاعته وتنفيذ ما كلف به"

ما مرادف"استدعي".........ومجع"الضابط"...........ومضاد"طاعته"..........-أ
 مب أجاب مصطفى كامل على الضابط ومدرسي املدرسة ؟  -ب

عَلم يدل هذا املوقف من شخصية مصطفى كامل ؟ و ه اإلجابة على الضابط ؟ ما أثر هذ-ج
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ثالثالدرس ال
عهد الطفولة

عبد القادر القصاب:شعر
م.1941زهر الشريف وتوىف األ علم ِفت-م1848سنةبسورَيهو عبدالقادر القصاب ولد 

 ذكرايت الطفولة َلتفارق خاطرى:-1
عهد الطفولة َل يبارح ابل   ي      بل َل يغادر خاطري وخي ايل         

 رتي ودَليل    حننت ايل براءة هل   وه      َل ماذكرت تبخ َل ما         
 اللغوايت:

 املعىن         الكلمة املعىن        الكلمة
 يقيم×يِتك ويرحل ويفارق يبارح زمان ج عهودوعهاد عهد
 يقيم×يِتك يغادر  خاطرى وقلىب ابىل

 كرهت×اشتقت حننت  ماخيطر ابلقلب واملراد قلىب ج خواطر خاطرى
 ج أخيلةطيف ال اخليال هجد×لعبه هلوه

وتواضعيخضوعي ×إعجاىب بنفسى تبخرتى طهارة ونقاء براءة
 تدللى دَلىل 

 الشرح:
يشعر الشاعر ابْلنني اىل زمن الطفولةفيقول إهناأَيم الميكن ان تفارق مهجىت أوتغيب عن روحى.-
إن الشاعر ِل ُين اىل لعبه الربىء وِل يتذكر دالله ومرحه بني اصحابه ،وإمنا يتذكر حبه ابلعلم  .-

من مجال التعبري:
 آخر شطرى البيت له أثر موسيقى جذاب.: اتفاق ابىل وخياىل*
:بينهما ترادف يؤكد حنني الشاعر اىل عهد الطفولة.َليغادر–َليبارح *
استخدام املضارع يوضح استمرار الذكرى داخله دائما.* 
تكرار النفى لتأكيد الفكرة.-: ترادف يدل على اعتزاز الشاعر حبمله لذكرَيت الطفولة .ماحننت ،ما ذكرت*
 يدل على سعادته واستمتاعه بطفولته."ىل(على )تبخرتى(عطف )دَل*
 : توحى ابالنطَلق وصفاء النفس.تبخرتى ودَلىل*
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: طموحى ىف العلم َل املال -2
 ال                     من مغنم فان ومربح  م  ما كنت أطلب ىف مداه مكاسًبا           
      ال   امل مفض    ا ىف ع                         ً لقأمت م نورا ساطع  ً  ا                        لكن رأيت العل 
اىل               لَلقتباس لذا شددت رح    ال برغبة                    رح      ُشدت لشعلته ال 

:اللغوَيت 
املعىن       الكلمة املعىن        الكلمة

 خسارة×مكسب ج مغامن مغنم واملراد :طوال فِتة الطفولة غايتهآخره و  مداه
 خسارة×ربح ومكسب مربح ابق×زائل وهالك فان

 امظلمً ×اا مضيئً المعً  امتالقً  امنطفئً ×امنتشرً و امرتفعً  ساطًعا
يقدر اْلق والفضيلةكثري الفضل  مفضال خلق ج عواِل وعاملون  عامل

 نفور أوزهد×رادة وحبإب برغبة للسفر م رحل وهو ما يعد للرحيلت هتيأ شدت الرحال
 هلذا لذا ترك×من العلمالستفادةاألخذ واملراد:ا لَلقتباس

 نوره ج ُشعل شعلته
 ا ىف مكاسب مادية أومالية زائلة.ماكنت طامعً *الشرح:  

بناء الرجال وتقدم االمم فرايته نورا ىف عاِل يقدر العلم والعلماء.ولكىن عرفت أن قيمة العلم ىف *
لذا ارَتلت رغبة ىف االستفادة من نور العلم واالقتباس منه.*

من مجال التعبري:
 :أسلوب نفى يوضح براءة الطفولة من االطماع املادية الزائلة. ما كنت أطلب ىف مداه مكاسبا*
 الفادة العموم والشمول. نكراتمربح:-مغنم-مكاسبا*
 يوحى بتفاهة املكاسب املادية ؛الهنا التدوم. :ووصف مغنم ابنه )فان(*
 ويوحي أبثر العلم وأمهيته. :شبه العلم بنور يبدد ظَلم اجلهلرأيت العلم نوراساطعا*
 يوحى ابنتشار هذا النور وارتفاعه.: وصف النور ابلساطع*
 :توحى بقوته ووضوح اتثريه.متالقا*
:تعبري يدل على قيمة العلم ،وشدة االهتمام يؤكد ذلك حرص االنسان على الذهاب اليه يكون  شدت لشعلته الرحال*

ومهما كلفه ذلك من مشاق.
 :توحى حبب العلم والسعى إليه. برغبة*
 لتوضح سبب االَتال اىل العلم وهو االقتباس من نوره. :جاءتلذا*
:تعبري مجيل يوضح حب الشاعر للعلم واستعداده لطلبه بعزمية قوية.شددت رحاىل*
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 :مثرة طلب العلم-3
قد أبصرت من هيبة وجَلل   رت مبا                             فإذا أان كفراشة ِب        

اىل      ابملرجتى والشعر كان جم  فقبست إمياان وحبا ص ادق                 
اللغوايت:

عميت.×:شاهدت أبصرت    .ألفت واعتادت×وأعجبت:دهشت  ِبرت
حقارة.  ×عظمة : جَلل        حقارة.       × :إجَلل وتعظيم  هيبة

تركت.× :أخذت قبست
 مزيف×حقيقى  :صادق    :ابلذى ارجوه من اآلمال.        ابملرجتى

موضع تفوقي:جمايل
:الشرح

فإذا الشاعر كالفراشة الىت انبهرت مبا راته من هيبة وعظمة العلماء.-
فأخذ اْلب الصادق واالميان مبا يرجوه،وكان الشعر هو اجملال الذى برع فيه.-

 من مجال التعبري :
:تشبيه مجيل للشاعر ابلفراشة ،يوحى مبدى رقته وبراءة طفولته واجنذابه اىل العلم كما تنجذب الفراشة اىل النور.فإذا أان كفراشة*
 :أسلوب مؤكد أدته "قد".قد أبصرت*
 :تصوير لَلميان واْلب بشعلة تقتبس يوضح قيمة االميان واْلب.فقبست إمياان وحبا*
الذى َنله الشاعر حني أفادته الطفولة برباءهتا فجعلت منه  مؤمنا ُمبا  يدل على مدى الفوز العطف بني اَلميان واْلب*

لنفسه ولغريه.
 :تعبري مجيل يوضح تقديره للشعر واعتزازه به.الشعر كان جماىل*

أسئلة جماب عنها 
 س:ما العاطفة املسيطرة على الشاعر؟

نسان بَل بغض أوحقد معربًا عن اشياقه هلذه املرحلة.إ*حب الشاعر ملرحلة الطفولة الىت يعيش فيها كل 
س:إَلم ُين الشاعر يف طفولته؟

*ُين إىل ذكرَيته ِف طلب العلم ِف طفولته.
 س:مل حن الشاعر إىل طفولته؟

العلم وليتخلص من واقع مادي مرير.*حن إليها ألنه نعم فيها ابلسعادة اْلقيقية ِف تقديره لقيمة 
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س:كيف رأى الشاعر طفولته؟
*رأى الشاعر طفولته من منظوره اخلاص أهنا تلك الفِتة الىت نعم فيها براحة البال،وأقبل فيها على العلم بعقل صاٍف       منزه 

عن املادية املفرطة املتهالكة.
س:ما حماسن فرتة الطفولة؟

،واملرح مع األقران،والتمتع جبمال هذه األَيم ؛حيث عدم َتمل األعباء والعيش بَل متاعب أومهوم،وعدم السعى إىل *اللهو الربئ 
املكاسب املادية الفانية.

س:ملاذا مل يطلب الشاعر يف طفولته املكاسب املادية؟
*ألهنا زائلة فانية غري دائمة وجتلب له املتاعب واهلموم.

؟س:ملاذا ارحتل الشاعر 
*رغبة ِف االقتباس من نور العلم واالستفادة منه.

س:ما قيمة العلم؟
ون شخصية اإلنسان القوية،ويزيد اإلنسان إمياًَن وحًبا وصدقًا،ويساعد ِف تقدم األمم.* العلم يبَن العقول،ويكه

س:مب شبه الشاعر نفسه؟
ابلعلم ،وعدم قدرته على فراقه.*شبه نفسه ابلفراشة الىت َتوم حوله،ويدل ذلك على شدة تعلقه 

 س:إَلم ُيتاج العلم؟
ه *ُيتاج إىل االجتهاد والعزمية املاضية الىت تتحمل تبعات املشقة والعناء،كما ُيتاج إىل الرغبة فيه واإلقبال عليه حبب،واإلميان بدور 

العظيم ِف اْلياة.
 ات.س:علل:أكثر الشاعر من استخدام الفعلني املضارع واملاضي يف األبي

*استخدام املضارع يفيد التجدد واالستمرار واستحضار الصورة،واملاضى يفيد التحقق والتوكيد.
ما املقصود ب " شدت لشعلته الرحال "؟:س

املقصود االرَتال والسفر لطلب العلم . *
ما الذي َل يبارح خيال الشاعر ؟ :س

 عهد الطفولة وبراءهتا . *
يدل حنني الشاعر إىل الطفولة ؟ عَلم :س

 يدل على براءة الطفولة .*
ماذا كان يطلب الشاعر يف طفولته ؟:س

كان يطلب العلم .*
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كيف رأى الشاعر العلم ؟ :س
رأى العلم نورًا مضيًئا ِف عاِل يقدر العلم والعلماء .*

 ما الذي قبسه الشاعر يف ارحتاله ؟:س
قبس العلم واْلب واإلميان الصادق واستفاد من العلماء . *

عَلم يدل ارحتال الشاعر لطلب العلم ؟  :س
يدل على حب الشاعر للعلم وبراءته من اإلطماع املادية .*

ما اجملال الذي برع فيه الشاعر ؟  :س
برع ِف الشعر .*

 ما الذي ِبر الشاعر ؟    :س
بة العلماء .ِبر الشاعر عظمة العلم وهي*

كيف حقق الشاعر أمله ؟ :س
ابلعلم واإلميان واْلب الصادق فربع ِف الشعر .*

يف مطلع القصيدة موسيقى ما مصدرها ؟ وما أثرها ؟ :س
مصدر املوسيقى : التصريع  بني شطري البيت األول ِف " ابيل ، خيايل " وأثره يطرب األذن ويلفت االنتباه . *

 كيف رأى الشاعر طفولته ؟ وماذا وجد فيها ؟   :س
،  رأى الشاعر طفولته من منظوره اخلاص أبهنا تلك الفِتة اليت نعم فيها براحة البال ، وأقبل فيها على العلم بعقل صافٍ *

0مَلئكي منزه عن املادية املفرطة املتهالكة 
 ملا اشتاق الشاعر إىل طفولته؟ :س

اشتاق إليها ألنه نعم فيه ابلسعادة اْلقيقة  ِف تقديره لقيمة العلم   وليتخلص من واقع مادي مرير*
 إىل مرحلة الطفولة ؟  ملاذا يشتاق الناس:س

.ليت َتملها حيث الرباءة والطهرالطفولة لذكرَيهتا اجلميلة  امن الناس من يشتاق إىل مرحلة -1*
 .ا ختلًصا من الواقع الذي ُيياهمن الناس من يشتاق إىل مرحلة الطفولة والصب  -2
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 تدريبات
 عهد الطفولة َل يبارح ابل   ي      بل َل يغادر خاطري وخي اىل                                

 ري ودَليل        حننت ايل براءة هل   وه      َل ماذكرت تبخت َل ما                                
 ختري الصواب مما بني القوسني:-أ

 يقوم(-يقيم-)يقف    مضاد"يغادر"                    -1
 خطرات(-خواطر-مجع"خاطر"                         )ُماطر-2
 رجعت(-اشتقت-مرادف"حننت"                      )حببت-3

 اشرح البيتني أبسلوبك.-ب
 ِف مطلع القصيدة موسيقى.فما مصدرها؟وما أثرها؟-ج

 ة .وضحه مبيًنا فائدته.تكرار النفى ِف القصيد-د
 ما الذي ُين له الشاعر ِف البيت الثاىن؟-ه

 ".بل ال يغادر خاطري وخي اىل ما اجلمال ِف"-و
 ال                     من مغنم فان ومربح  م       ما كنت أطلب ىف مداه مكاسًبا                 

       ال   امل مفض    ا ىف ع                         ً لقأمت م نورا ساطع  ً  ا                        لكن رأيت العل            
 اىل               لَلقتباس لذا شددت رح  ال برغبة                      رح      ُشدت لشعلته ال            

 :ختري الصواب مما بني القوسني-أ 
 غنائم(-أغنام-)مغامنمجع"مغنم"                  -1
 منطفًئا(-مبهرًا-مضاد"ساطًعا"              )منريًا-2
 الراحل(-الرحل-مفرد"الرحال"               )الرحلة-3
 داملطلب(بُممد ع-هبدالقادر القصاب-إبراهيم طوقان(رقائل النص:الشاع-4

 "؟ال             رح      ُشدت لشعلته ال ما املقصودب"-ب
 يوحي وصف مغنم ب"فان"؟مب -ج

 ملاذا ارَتل ؟و ملاذا ِل يطلب الشاعر ِف طفولته املكاسب املادية؟-د
 ".م نورا ساطع  ً  ا              رأيت العل ما اجلمال ِف"-ه

 ماذا أفادت"لذا"ِف موضعها؟-و
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 قد أبصرت من هيبة وجَلل   رت مبا                             فإذا أان كفراشة ِب        
 اىل      ابملرجتى والشعر كان جم    فقبست إمياان وحبا ص ادق                       

 ختري الصواب مما بني القوسني:-أ
 كَلمها صواب(.-أعجبت-مرادف"ِبرت"                             )دهشت-1
 األوىل والثالثة(-وضاعة-عظمة-)حقارة                               مضاد"هيبة"-2
 شعريات(-أشعار-)شعور                               مجع"الشعر"-3

 ؟إالم ُيتاج العلم-جمب شبه الشاعر نفسه؟ -ب
 ".رت               فإذا أَن كفراشة ِب ما اجلمال ِف"-د

 "ما قيمة العطف؟فقبست إمياَن وحبا "-ه
   ما اجملال الذي برع فيه الشاعر ؟   -و
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 ةثانيالوحدة ال
"مصر"..يف فصلنا

لوأنَن ضابط شرطة        قراءةالدرس األول: 

حفظالثاين:من أجل مصر     حديث شريف الدرس  

نص شعري دراسة   يف حب مصر الدرس الثالث: 
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 الدرس األول
 لوأنَن ضابط شرطة

 :مفاجأة يف برملان الفصل-1
. أكرب...دخل األستاذ أمحد على الفصل حيا تَلميذه مبتسماً رد التَلميذ التحية اببتسامة 

 أعرف سر ابتسامتكم هذه فاليوم اخلميس موعد انعقاد برملان الفصل األسبوعي قال األستاذ : 
 "ها هى"قات صغرية مطوية قائَلً : وقد أعددت لكم مفاجأة رائعة مث أخرج من جيبه عدة وري "من أجل مصر"

 سوف جتدون ِف كل ورقة منها وظيفة مقِتحة وسيقوم أحدكم ابختيار ورقة مث جييب عن السؤال "..مث أضاف :
 !من منكم ُيب أن يبدأ ؟… املدون عليها وعن أية أسئلة يلقيها عليه زمَلؤه خبصوص هذه الوظيفة

:         مصطفى ضابط شرطة-2
 وقع اختيارَن على زميلنا )مصطفى( ليكون أول من يتخذ مهنة من املهن املقِتحة سحب مصطفى ورقة فإذا ِبا

نبغى عليك أن تفعل ؟السؤال التاىل : لو أنك ضابط شرطة ... ماذا ي
:         أمنيات مصطفى-3

 تفرقةصمت مصطفى برهة مث بدأ كَلمه قائًَل لو أنىن ضابط شرطة جلعلت الناس كلهم سواء أمام القانون بَل 
 .و متييز أرد اْلقوق ألصحاِبا ، وأحاسب من يقِتفون اجلرائم ، وأحاول منع حدوث اجلرمية قدر استطاعيتأ

 كيفية التعامل األمثل مع املتهمني واجلمهور:-4
 !فسأله ُممد : وإذا مُثل أمامك متهم فما موقفك ؟

أجاب مصطفى : املتهم برئ حىت تثبت إدانته ... وإذا ثبت إدانته فهو يستحق معاملة طيبة ألنه إنسان -
. ذ حقه دون جتاوز أو قسوةوعلى اجملتمع أن َيخ

سأل أمين)وهل تعامل اجلمهور ابستعَلء وتكرب( أجاب مصطفى بسرعة : كَل لقد ساقتىن ظروف عملى -
أن أرعى شئون الناس الذين ُيتاجون إيل فأَن ال أرضى أن يعاملىن أحد جبفاء وتكرب وما ال أرضاه لنفسى 

. ال أقبله لغريى ولذا فإنىن سأعامل اجلمهور بكل احِتام وتقدير
قالت إميان : وما رأيك ىف ضابط يستغل سلطته لتحقيق منفعة شخصية ؟

قال مصطفى :هذا منط غري مقبول ألنه خان األمانة اليت محلها له هللا واجملتمع والبد أن ُياسبه أحد 
: الصغار لضابط املستقبل تقدير-4

     صفق أعضاء الربملان ملصطفى على إجاابته وابتسم األستاذ أمحد وقال )لقد أحسنت التعبري عن قيامك 
ظيفة ضابط شرطة بصورة مشرفة مث التفت إلينا قائًَل )وأنتم أيها األعضاء لقد كانت أسئلتكم واعية وممتازة بو 

وبينما حنن نغادر الفصل قالت إميان ُميية مصطفى (إنىن أشكركم مجيعاً .... وأعلن هناية جلستنا اليوم
. فضحكنا مجيعاً وعلت البسمة وجوهنا. "كل شيء على ما يرام َي حضرة الضابط"
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 :اللغوايت
املعىن       الكلمة املعىن        الكلمة

ج أسرار سببسرىسلم علحيا
 السَلم ج التحاَي والتحيات التحية أرجع وأعاد رد

 ج برملاَنت اْلكمُملس  برملان جهزت وهيأت أعددت
 اجتماع انعقاد منبسطة/منفردة×ملفوفة مطوية
توقع×ج مفاجآت على غري توقع،أو مباغته مفاجأة مدهشة ،عظيمة ،معجبة رائعة

 زادواملراد:أكمل أضافمايقدر من عمل "منصب"ج وظف /وظائف وظيفة
 يطرحها يلقيها املمحو×املسجلأو  املكتوب املدون

 عموم×حدود خصوص املعدة واملقدمة للبحث املقرتحة
 تكلم×سكت صمت أعيد أرد

 فِتة وجيزة من الزمن ج بره برهة ج:أسواء متفاوتون×متساوون سواء
 يرتكبون يقرتفون كل أمر يعاقب عليه القانون ج جرائم اجلرمية
 العجز×:القدرةواَلستطاعةمقدارمتكَن، قدراستطاعىت برئ×الذى يشك ِف أمره متهم
 وقف" "قام منتصبا مُثل خاٍل من التهمة ج براء،أبرَيء،برآء برئ

 يستجوب يستحق براءته×اهتامه إدانته
 رمحة×شدة قسوة مبالغة جتاوز
 بتواضع×بتعال وغرطسة ابستعَلء تواضع×امتناع عن قبول اْلق تكرب
 قادتَن ساقتىن أمهل×أحافظ على أرعى

 شأنأمور م  شئون أرفض×أقبل أرضى
 لطفأوببرمحةأو بشفقة×غلظة وسوء خلق جفاء َتقري×تكرمي تقدير

 سيطرته وَتكمه ج سلطات سلطته ينتفع بغري حق يستغل
نوع ج أمناط منط ُكلمَف ِبا محلها
 الوديعةواألمانة:غدرِبا  خان األمانة المفر ج أبداد وبددة َلبد

 وعظيمةعالية  مشرفة مال بوجهه إليناالتفت إلينا
 متفهمة،فامهة  واعية نقيم×نفارق نغادر 
ارتسمت البسمة على وجوهناعلت البسمة مايطلب مايرام
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 أسئلة جماب عنها
                                                                                  عند دخول الفصل؟األستاذ أمحد س:ما عادة 

س *عادة األستاذ أمحد عند دخول الفصل أن ُييي تَلميذه مبتسًما.                                                    
                                                                                           د؟وكيف رد التَلميذ حتية األستاذ أمحكيف حيا املعلم أمحد  تَلميذه؟:

                                                                          *حيا تَلميذه مبتسما ،رد التَلميذه التحية اببتسامة أكرب.
                                                                          ما سر اَلبتسامة الىت ظهرت على وجوه التَلميذ؟ س:

                                                          صر".*الن اليوم اخلميس موعد انعقاد برملان الفصل االسبوعى "من أجل م
                                                                           ما اسم برملان الفصل ؟ ومىت يعقد ؟وما سر ابتسامة الطَلب ؟:س 

                         و موعد انعقاد برملان الفصل األسبوعي.السر أن هذا اليوم ه ،ويعقد يوم اخلميس  ،امسه )من أجل مصر(  *
                                                                           .ما املفاجاة الىت أعدها األستاذ أمحد لتَلميذه:س 

كل ورقة منها وظيفةمقِتحةوسيقوم   *أخرج من جيبه عدة وريقات صغرية مطوية قائَلَ "ها هى"مث أضاف "سوف جتدون ىف
                                                                                                        أحدكم ابختيار ورقة ،مث جييب عن السؤال املدون املدون عليها ،وعن أى أسئلة يلقيها عليه زمَلؤه خبصوص هذه الوظيفة.

                                                              قع اَلختيار األول ؟وما الوظيفة الىت عليه القيام ِبا؟على من و  س:
                                                                   تفعل؟".ينبغى عليك أن ماذا ..*مصطفى ،سوف جييب على السؤال "لو أنك ضابط شرطة 

                                                                                          ؟ مبا أجاب مصطفى على السؤال: س
جلرائم ،وأحاول اأرد اْلقوق ألصحاِبا ،وأحاسب من يقِتفون 00*جلعلت الناس كلهم سواء امام القانون ،بَل تفرقة أو متييز 

                                                                                           منع حدوث اجلرمية قدر استطاعىت.
                                                              هم ،فما موقفك؟".مان السائل؟ومب أجاب مصطفى؟"وإذا مُثل امامك مت:س 

                                    *ُممد،املتهم برىء حىت تثبت إدانته ،وإذا ثبتت إدانته فهو يستحق معاملة طيبة ألنه إنسان ،وعلى اجملتمع
  اوز أو قسوة.أن َيخذ حقه دون جت

س:عم سألت إميان زميلها مصطفى؟ومب أجاِبا؟                                                                               
 .ىف ضابط يستغل سلطته لتحقيق منفعة شخصية  *سألت إميان:عن رأيه

                                                                                                   مصطفى :هذا منط غري مقبول ألنه خان األمانة اليت محلها له هللا واجملتمع والبد أن ُياسبه أحد أجاب
                                                        سأل أمين "وهل تعامل اجلمهور ابستعَلء وتكرب؟". مب أجاب مصطفى؟:س 

                  لقد ساقتىن ظروف عملى إىل أن أرعى شئون الناس الذين ُيتاجون إىل ،فأَن  الأرضى 00*أجاب بسرعة "كَل 
                                                                                                                            كل احِتام وتقدير".ولذا فإنىن سأعمل اجلمهور ب00وما ال أرضاه لنفسى ال أقبله لغريى 00أن يعاملىن أحد جبفاء وتكرب 

 س:ملاذا صفق أعضاء الرملان ملصطفى؟
 *بسبب إجاابته وأنه أحسن التعبري عن قيامه بوظيفة ضابط شرطة بصورة مشرفة.
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         ستاذ أمحد؟ألطفى منوذجا مشرفا لضباط الشرطة فما أثر ذلك على أعضاء الربملان واكان مص:س 
 صفق أعضاء الربملان ملصطفى ،وابتسم األستاذ أمحد وقال "لقد أحسنت التعبري عن قيامك ضابط شرطة بصورة مشرفة".*

         ما تعليق األستاذ أمحد على أسئلة أعضاء الربملان؟:س 
 وأعلن هناية جلستنا اليوم00مجيعاإنىن أشكركم 00*قال هلم "لقد كانت أسئلتكم واعية وممتازة 

         ثر ذلك على اجلميع؟أماذا قالت" إميان "حميية" مصطفى"؟وما  :س
 ضحك اجلميع وعلت البسمة وجوههم.ل شىء على مايرام َي حضرة الضابط،ف"ك

 تدريبات
         سوف جتدون يف كل ورقة منها وظيفة مقرتحة وسيقوم أحدكم ابختيار ورقة مث جييب عن السؤال "(1)

         !من منكم ُيب أن يبدأ ؟… املدون عليها وعن أية أسئلة يلقيها عليه زمَلؤه خبصوص هذه الوظيفة
 القوسني:ختري اإلجابة الصحيحة مما بني -أ

 األوىل والثانية(-مفصلة-معدة-)مقدمة      "               مقِتحة"مرادف:-1
 خيرب(-يتمىن-يرد-)يسأل                    مضاد"جييب"     -2
 مسألة(-سئول-سائل -)سؤال                         "مفرد"أسئلة -3
 األوىل والثانية(-ونموظف-وظف-)وظائف                   مجع"وظيفة"       -4
 األوىل والثالثة(-مسجل-ممحو-)مكتوب                   مرادف"مدون"    -5

 من قائل العبارة السابقة؟وما املكتوب ِف كل ورقة؟-ب
 من تقدم الختيار أول ورقة؟وماذا وجدفيها؟-ج

        ما سر االبتسامة الىت ظهرت على وجوه التَلميذ؟ -د
و أ صمت مصطفى برهة مث بدأ كَلمه قائَلً لو أنىن ضابط شرطة جلعلت الناس كلهم سواء أمام القانون بَل تفرقة "(2)

         "استطاعيتَتييز أرد اْلقوق ألصحاِبا ، وأحاسب من يقرتفون اجلرائم ، وأحاول منع حدوث اجلرمية قدر 
 ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:-أ

 بُرى(-براَي-براهني-مجع"برهة"                              )بره-1
 متقاتلون(-متباعدون-متقاربون-ونمضاد"سواء"                         )متفاوت-2
 يتمسكون(-مييلون-يبتعدون-=مرادف"يقِتفون"                     )يرتكبون3
 اجلرامة(-اجملرم-اجلرمية-مفرد"اجلرائم"                        )اجلرم-4

 حدد واجبات ضابط الشرطة كما فهمت من الفقرة؟-ب
ما موقف ضابط الشرطة من املتهم املاثل أمامه؟ -ج
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 أن أرعى شئون الناس الذين ُيتاجون إيل  أجاب مصطفى بسرعة : كَل لقد ساقتىن ظروف عملى ......ف سأل أمين(3)
                                                          .      َل أقبله لغريى وتكرب وما َل أرضاه لنفسىفأان َل أرضى أن يعاملىن أحد جبفاء 

                 ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:                                                                                         -أ
                                                  أخطط(-أهتم-"أرعى"                              )أتذكر مرادف-1
مودة(                                                                       -اتسام-مضاد"جفاء"                                )سعادة-2
مظروف(                                                                   -ظريف-)ظرف                        مفرد"ظروف"       -3

                                                                                                          ما السؤال الذى سأله أمين؟ -ب
مصطفى على سؤال أمين ؟                                                                                        مب أجاب -ج

؟                                                                       مب علق األستاذ أمحد على كَلم مصطفى وأعضاء الربملان-د
العبارة اخلاطئة:                                                                  أمام ة الصحيحة وعَلمة أمام العبار ضع عَلمة -ه
قرأ مصطفى السؤال فصمت برهة لشدة خوفه )     (                                                                            -1
(                                                                                                         الناس أما القانون سواء.)   -2
                 على اجلميع أن َيخذ حقه دون جتاوزأوقسوة. )     (                                                                              -3
على الضابط أن يعامل اجلمهور بكل احِتام وتقدير )     (                                                                  واجب-4
     ما الأرضاه لنفسي أرضاه لغريى )     (                                                                                         -5
                    (                                                                                                                               )    ر اجلميع عابسني .غاد-6
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ينالدرس الثا
من أجل مصر

املعلم خيالف توقعات تَلميذه:-1
قعنا أن يسألنا السؤال نفسه:ِف اجللسة الثانية من جلسات الربملان مع األستاذ "أمحد"تو 

 "من لديه استعداد أن يسحب الورقة اليوم؟"
ولكنه قال لنا:"سوف نؤجل اختيار مهنة ما هذه املرة...فقد لفت نظري أننا أطلقنا اسم"من أجل مصر"على برملان فصلنا 

ِف املكتبة ..وِل نكن وحدَن الذين نفكر ِف مصر". الذي نعتقده أسبوعًيا
مجيًعا ِف صوت واحٍد:"هل هناك من أطلقوا االسم نفسه على برملان فصلهم؟...حنن النفهم شيًئا!!".قلنا 

املعلم يعرض اْلديث الشريف:-2
ضحك املعلم قائًَل:"ال...ليس هذا قصدي،وإمنا أعىن أنَن سأعرض عليكم حديثًاشريًفا،قاله رسول هللا

من أجل مصر أيًضا"..
وما نص ذلك اْلديث"؟قال" مصطفى "متسائًَل:"

قال املعلم ألمين "خذ َي أمين هذه الورقة،واقرأها على زمَلئك".
بدأ "أمين "القراءة قائًَل:

 عن عبد الرمحن بن مشاسة املهري قال : مسعت أاب ذر يقول :
فإن هلم ذمة ورمحا" خرياً ، صلى هللا عليه وسلم  :" إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القرياط فاستوصوا أبهلها قال رسول 

)صحيح مسلم(    .  صدق رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
    ِل أمسع كلمة "مصر!!".-َي معلمي-فتساءلت"إميان"قائلة:"ولكنَن

 :اللغوايت
        . ه101توِف  جليل مسع اْلديث من الصحاىب أىب ذر الغفارى ي:اتبععبدالرمحن بن مشاسة

:تغلبون ستفتحون                     ه .32صحاىب جليل شهري امسه جندب بن جنادة وقد توىف  :هو أبوذر الغفارىأاب ذر
.أرضا:ومتلكون وتدخلون.               :املراد يُقال يذُكر  ج اراضم

:وحدة القرياط   يغفل.         ×
 ج قراريط مِتًا175القرياطقرياط من األرض تسمى"فداًَن"و 24وكل   قياس لَلرض واجلواهر الثمينة

         :يقصد مصر.فيها القرياطايذكر رضً أ
ا:معاملة خريً          عاملوا أهلها معاملة حسنة. ا:هلها خريً فاستوصوا أب

         شر.×حسنة ج خيور
 حرمة وعهد وأمان وكفالة ج ذمم .ذمة:
       :قرابة ج أرحام .ارمحً 
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من مواطن اجلمال:
الرسول صلى هللا عليه قول عبدالرمحن بن مشاسة:مسعت أابذر:يدل على األمانة العلمية والدقة ِف نقل اْلديث عن أيب ذر عن 

.                                                                                                          قول أيب   وسلم
:فيه أتدب عندذكر الرسول ابلصَلة والسَلم امتثااًل لقوله تعاىل"صلوا عليه وسلموا تسليًما"ذر"صلى هللا عليه وسلم"

أبن ُيفه هللا بربكته ويسلمه وُيفظه."صلى هللا عليه وسلم"مجلة دعائية 
الرسول "إنكم ستفتحون أرضا" :أسلوب مؤكد إبن وهو بشارة من الرسول صلى هللا عليه وسلم ألصحابه يوحى بصدق   

 أرضا:نكرة للتعظيم                                                                                          وعظمته
 اط":يقصد مصر ؛وهذا يشري إىل بَلغة الرسول صلى هللا عليه وسلم ىف إجياز وجتسيم."أرضا يذكر فيها القري 

 ضارع يفيد التجدد واالستمرار.ميذكر :فعل 
"فاستوصوا                                                                      تقدمي اجلار واجملرور يفيد التخصيص والتوكيد.

رمحة اإلسَلم على  وفيه داللة؛ يذواجبة التنف الرسول صلى هللا عليه وسلمالوجوب،فوصية مر غرضه ب أابهلها خريا":أسلو 
وتساُمه. 

 وتقدمي اجلار واجملرور )ابهلها(على املفعول)خريا(لَلهتمام ابهل مصر.
فإن هلم                                                                                             خريا:نكرة للعموم والشمول.

 تعليل ملا قبله.أسلوب مؤكد أداته)إن(ذمة ورمحا:
 العطف بني "الذمة"و"الرحم"يدل على العَلقةبني اْلق واملشاعر وضرورة اجلمع بينهما ىف العَلقات الىت تربط بني الناس.

 ذمة ورمحا:نكراتن للتعظيم.
املعلم يوضح مضمون اْلديث:-3

جزًءامن أجزاء الدينار والدرهم وغريمها...وكان –ومازال –قال املعلم:"سوف أوضح لكم مضمون اْلديث..لقد كان القرياط 
 رسول الكرمياليت يوصي الن من استعماله ِف حياهتم والتحدث به ..ومن هنا ،كانت اإلشارة واضحة إىل مصر أهل مصر يكثرو 

من أجلها خلفاءه واصحابه وقواده أن يعلموا أهل مصر معاملة حسنة ؛ألهنم أصحاب حرمة وحق  صلى هللا عليه وسلم
ورحم..وقد جاء حق املصريني ِف هذه املعاملة الكرمية من أن هلم رمحًا يتمثل ِف السيدة "هاجر"،أم سيدَن إمساعيل عليه السَلم 

الذي توِف صغريًا  صلى هللا عليه وسلممارية ،أم إبراهيم ابن رسول هللا ابن نيب هللا إبراهيم عليه السَلم،من املصريني ..كما أن 
مبصر تشريف عظيم هلا وملكانتها ِف التاريخ قدميًا وحديثًا. لى هللا عليه وسلمص ،وهي من املصريني أيًضا...وِف توصية الرسول

أسئلة جماب عنها 
 س:ماذا توقع الطَلب يف اجللسة الثالثة للربملان؟

الطَلب أن يسأل األستاذ أمحد السؤال نفسه:من لديه استعداد أن يسحب الورقة اليوم؟*توقع 
 س:كيف خالف املعلم توقعات الطَلب؟وماذا عرض عليهم؟

*قال هلم:سوف نؤجل اختيار مهنة ما هذه املرة،وعرض عليهم حديثًا شريًفا.

https://khawagah.blogspot.com/


إمساعيل دابح أ/ يالصف الثاين اإلعداد الرائد يف اللغة العربية

27

وضح ذلك. نبوءة ىف اْلديث وصية وتعليل :س
         *الوصية"فاستوصوا أبهلها خريًا"  والتعليل"فإم هلم ذمة ورمحًا"

بة بفتح مصر قبل فتحها بوقت طويل, وقد صدق كَلم الرسول أخرب الرسول ) صلى هللا عليه وسلم (  أصحا النبوءة حيث*
 )صلى هللا عليه وسلم( ومت فتح مصر ِف عهد اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب ) صلى هللا عليه وسلم (.

) ذمة ورمحاً ( ؟.  -صلى هللا عليه وسلم  -ما املقصود بقول الرسول  :س
 الذمة: هي اْلرمة واْلق والعهد  ، الرحم : هو القرابة . *

فالسيدة هاجر زوجة سيدَن إبراهيم ) صلى هللا عليه وسلم (  وأم سيدَن إمساعيل) صلى هللا عليه وسلم (  جد العرب 
 عليه وسلم كانت والرسول ) صلى هللا عليه وسلم ( كانت مصرية. كما أن السيدة مارية أم إبراهيم بن النيب ُممد صلى هللا

صلى هللا  –كيف فهمت من خَلل اْلديث أن النيب س:                                                          مصرية.
ألن الرسول ذكر ِف اْلديث  *                                                        يتحدث عن مصر ؟ -عليه وسلم

وكان أهل مصر يكثرون من  0القرياط ، وما زال جزءاً من أجزاء الدينار والدرهم وغريمها كاألرض كلمة القرياط ولقد كان 
 0ومن هنا كانت اإلشارة واضحة إىل أهل مصر  0استعماله ِف حياهتم والتحدث به

 وملاذا؟   وص ى النيب أصحابه يف هذا اْلديث ؟س:مب
وّصى النيب خلفاءه وأصحابه وقواده أْن يعاملوا أهل مصر معاملة حسنة ، ألهنم أصحاب حرمة وحق ورحم  *

ما املقصود ابلرحم والذمة يف اْلديث ؟          :س
 0أن السيدة " هاجر" أّم سيدَن إمساعيل ، ابن نيب هللا إبراهيم عليه السَلم من املصريني -1ِف:  الرحم يتمثل *

 0غرياً ، هي من املصريني أيضا  أن مارية أّم إبراهيم ابن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،الذي توىف ص -2
.والعهد الذمة: اْلرمة واْلق

س:ما القرياط؟وما تلك األرض الىت يذكر فيها؟
الىت يذكر فيهاهى مصر.،واألرض وحدة قياس لَلرض واجلواهر الثمينة القرياط*
         عَلم يدل توصية النيب أبهل مصر ؟ :س 

ِف توصية النيب صلى هللا عليه وسلم ، مبصر تشريف عظيم هلا وملكانتها ِف التاريخ قدمياً وحديثاً  *
وض ح ذلك .  0املصريني أخوال العرب يُقال أن س:

 0ألن السيدة هاجر أم إمساعيل عليه السَلم جد العرب ، كانْت من مصر ، وإليه ينتهي نسب النيب عليه السَلم*
   وضح ذلك.اْلديث مل يذكر اسم مصر ولكنه أشار إليها  س:

 إىل اسم مصر بقوله"إنكم ستفتحون أرًضا يذكر فيها القرياط " هللا عليه وسلم *أشار الرسول صلى
؟ومب يوصيهم؟هللا عليه وسلم س:إىل من يتحث النيب صلى

  *إىل الصحابة،ويوصيهم خريًا أبهل مصر
  عَلم يدل قول " عبد الرمحن بن مشاسة " مسعت أاب ذر ؟:س

.صلى هللا عليه وسلميدل على أمانته العلمية ِف نقل اْلديث عن أىب ذر عن النيب  * 
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تدريبات
عن عبد الرمحن بن مشاسة املهري قال : مسعت أاب ذر يقول :

صدق رسول هللا صلى هللا عليه  ......."صلى هللا عليه وسلم  :" إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القرياط  قال رسول 
.  وسلم

مما بني القوسني: ختري الصواب-أ
رسول(-نيب-صحايب-أبوذر                           )اتبعي-1
 ق(كل ماسب-ستدخلون-ستمتلكون-مرادف"ستفتحون"              )ستغلبون-2
 كل ماسبق(-أهلني-أهلون-مجع"أهل"                       )أهالٍ -3
كل ما سبق(-أراضٍ -أرضني-مجع"أرض"                       )أرضون-4
كل ما سبق(  -أمان-كفالة-معىن"ذمة"                        )عهد-5

عَلم يدل قول " عبد الرمحن بن مشاسة " مسعت أاب ذر ؟  -ب
ما القرياط؟وما تلك األرض الىت يذكر فيها؟-ج

إىل من يتحث النيب صلى هللا عليه وسلم ؟ومب يوصيهم؟-د
  أكمل اْلديث الشريف.-ه

"؟أرًضا إنكم ستفتحون ما اجلمال ِف"-و
 ذر يقول :عن عبد الرمحن بن مشاسة املهري قال : مسعت أاب 

ا فإن هلم ذمة ورمحً  ،خرياً قال رسول)صلى هللا عليه وسلم (: ) إنكم ستفتحون أرضاً يذكر فيها القرياط فاستوصوا أبهلها  
.( صدق رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(

.........و"رمحًا"..............ع"ذمة"...ومج....ما مجع"قرياط"............ومضاد"خريًا...-أ
؟اذمة ورمحً  "صلى هللا عليه وسلم ما املقصود بقوله"-ب

 "مبا قبلها؟افإن هلم ذمة ورمحً  ما عَلقة"-ج
 ".اخريً فاستوصوا أبهلها  ما اجلمال ِف"-د

 ِف اْلديث توصية ونبوءةوتعليل .وضح ذلك.-ه
 ما قيمة العطف بني "ذمة ورمحًا".-و
 اْلديث الشريف:استخرج من -ز

 نكرة وبني أثرها.-2أسلواًب مؤكًدا وبني أداته.      -1
 أمرًا وبني فائدته.-3

https://khawagah.blogspot.com/


إمساعيل دابح أ/ يالصف الثاين اإلعداد الرائد يف اللغة العربية

29

الدرس الثالث
          يف حب مصر     

.م1931وتوِف سنة  م1870بسوهاج هو ُممد عبد املطلب شاعر مصري معاصر ولد سنة  :ُممد عبداملطلب القائل
درس ابألزهر وخترج ِف دار العلوم .  أغلب شعره ِف حب الوطن واالعتزاز مبصر, شارك ِف اْلركة الوطنية بشعره ومقاالته 

 وخطبه.
كتاب اجلولتني ِف آداب الدولتني األموية )و(آداب اللغة العربيةاتريخ )و (ديوان ُممد عبداملطلب):ومن مؤلفاته

 )وإعجاز القرآن( وروايتا )الزابء( و)ليلى العفيفة(.(والعباسية
حب البَلد يوحد األمة:-1

 ر   ماىب من هواها له الع ذر     زهاها الصبا واْلسن واْلسب الوف أتنكر 
     رصه م         وأمأ        يل          أب  وه ال  ن    ننتمى     كَلان رويدك إان ىف العَل يوما 
واعتمل الده     ر له      تناس لت األح       قاب      لنا ذروة اجملدالذى حتت ظ 

:اللغوايت
معناها الكلمة معناها الكلمة
والكره بغض× حبها ج ) أهواء (  هواها تعِتف وتقر  ×جتحد وتتناسى وجتهل  أتنكر
 قبحها×زينهاومجلها زهاها اْلجة واللوم ج  األعذر  العذر
 القبح×اجلمال ج ُماسن  اْلسن الكرب×الصغرواْلداثة الصبا

والنقصالقليل × الكثريوالزَيدة الوفر الشرف والرفعة واملكانة ج  األحساب  اْلسب
اْلضيض× الرفعة والشرف العَل مهَل رويدك
اهلوان ×لشرفة والرفعة ج )األُماد (  اجملد سفح /قاع ×قمة ج  ذرا ذروة

الزمان م ) حقب( زمن غري ُمدد األحقاب عقمت×توالدت تناسلت
الزمان الطويل ج أدهر ودهور الدعر تغري وتقلب واختلف اعتمل

 : الشرح
مبعاتبة بلده له على طول غربته فراح خياطبها معربا عن مجاهلا واترخيها وأجمادها موضحا قوة العَلقة بني أحس الشاعر 

هو النيل وأم واحدة هي مصر وأن لنا اجملد الذي توالدت  دعنصري األمة املسلمني واملسيحيني فينتسبون إىل أب واح
 حتته األزمنة والدهور.
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 من مظاهر اجلمال:
 استفهام غرضه التعجب"ممن تنكر هواه أتنكر ما يب من هواها:*
 "ما هنا موصولة للعموم والشمول.ما يب"*
 أسلوب قصر للتخصيص والتوكيد عن طريق تقدمي اخلرب ]هلا[ على املبتدأ ]العذر[.:هلا العذر*
 تصوير للصبا واْلسن واْلسب بشىءمادى مجيل جيمل وجه مصر.زهاها الصبا واْلسن:*
 ل.لفتاة اليت تزين ابلشباب واجلماتصوير مجيل ملصر اب و*
 وتصوير مجيل للشباب واجلمال بزينة تتزين ِبا مصر.*
 : تعدد العطف يدل على تعدد الصفات اْلسنة الىت تتصف بعا مصر.الصبا واْلسن واْلسب الوفر*
 تعبري يدل على أصالة الشعب املصري وعظمته.:اْلسب الوفر*
 بينهما جتانس لفظي يعطي نغمة موسيقية مجيلة. واْلسن:اْلسب *
 بينهما تصريع يعطي نغما موسيقيا يطرب األذن وُيرك الذهن :الوفر –العذر *
 أسلوب أمر غرضه التمىن. رويدك:*
 أسلوب مؤكد إبن يل على عظمة الشعب املصري.:إان يف العَل*
 وحدة الشعب املصري: تعبري مجيل يدل على كَلان أبوه النيل أو أمه مصر*
 تصوير للنيل أبب لكل املصريني.: أبوه النيل*
 تصوير ملصر أبم لكل املصريني.:أمه مصر*
 أسلوب قصر يفيد التخصيص والتوكيد.:لنا ذروة اجملد*
 ن،وفيها دليل على عظمة املصريني وقوهتم.لكها إال املصريو وصور اجملد بقمة عالية ال مي*
 مجيل للمجد ابلشجرة الوارفة األوراق واألغصان.تصوير :اجملد حتت ظله*
 :فعَلن ماضيان يفيدان الثبوت واالستقرار هلذه اْلقائق.تناسلت واعتمل*
 تصوير مجيل لألحقاب إبنسان يتناسل.:تناسلت األحقاب*
 بينهما ترادف؛للتوكيد على أصالة وعراقة ُمد مصر.الدهر:-األحقاب*
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 :أسس بناء مصر -2
شاهد بر فموسى على ما أنكروا  وب بيننا                 أنكروا ملك ابن يعقوإن         

  سر     الن  نازل عز دوَّنا يقع              د        م              نا على آداب عيسى وأمح       بني 
 ذكر            وال  ق    يؤيدها اإلجنيل ابْلر أمة           ل والذك         ن على اإلجني         فنح 

 الشرح:
*لو أنكر اْلاقدون ملك يوسف عليه السَلم ملصر, فإَّنم لن يستطيعوا أن ينكروا دور مصر يف نشأة 

 سيدانموسى عليه السَلم, فهو يشهد هلا ابملنزلة الرفيعة عند هللا تعاىل.
*لقد أسس املصريون منازهلم وربوا أنفسهم على شرع هللا وأخَلق أنبيائه عيسى وحممد عليهما الصَلة والسَلم. فأصبح 

 .هلا مكانة عالية َل يستطيع أحد أن يصل إليها 
 *مث يبني الشاعر أسباب وصول مصر هلذه املكانة العالية, وذلك ألن أهلها متمسكني بدينهم وكتبهم املقدسة القرآن

الكرمي واإلجنيل املقدس.
 اللغوايت:

معناها الكلمة معناها الكلمة
 يوسف عليه السَلم ابن يعقوب تداركوا×جتاهلوا  أنكروا

أسسنا وشيدَن واملراد سرَن على منهج هللا بنينا كاذب×صادق ج أبرار بر
 ذل ×شرف  عز أقلها وقبلها دوَّنا

 ج نسورُمموعٌة من النجوم  النسر      الكتاب املقدس  اإلجنيل
 يضعفها×يساندها ويقويها  يؤيدها      القرآن الكرمي الذكر 

من مظاهر اجلمال:
:تعبري يدل على مقدار مكانة مصر عندهللا.شاهد بر فموسى على ما أنكروا*

 يؤكد صدق الشهادة وعلو مكانة سيدَن موسى ِف نفوسنا.*وصف شاهد برب:
 :للتعظيم.*تنكري بر

.: تصوير آلداب عيسى وأمحد أبرض يبَن عليها املصريون حضارهتم ، ويوحي بقوة البناء ومسو اآلداب بنيننا على آداب عيسى وأمحد *
تدل على مسو هذه اآلداب وعلو قيمتها. *إضافة اآلداب إىل عيسى وأمحد

 .وارتفاع ُمدها: تعبري يدل على مسو مكانة مصر  دوَّنا يقع النسر*
 :جاءت مجًعا للعموم والشمول.*منازل

 : تعبري يدل على شرف مصر وُمدها العريق . يؤيدها اإلجنيل والذكر*
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 قوة أبناء مصر واحتادهم:-3
روا    ابلسعاية ماج      فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا     وإن جر قوم

 رو   مرقس أوعم      ض      لنجدهتا سيان   إذا مادعت مصر ابنها َّن 
هج     ر م       حليفى وَلء َل جفاء وَل      د وموس         أمل تر ىف كل عي 

 الشرح:
بيننا،ومهما حاول الوشاة النيل من وحدتنا فلن يستطيعوا التفريق بيننا.*ولن تستطيع أيها العدو أبد الدهر أن تفرق 

*فمصرمىت دعت ابنها لنصرهتا َّنض مسرًعا للدفاع عنها،َلفرق يف ذلك بني مرقس املسيحي وعمرو املسلم.
*وحنن متحالفون دائًما،وخاصة يف أعيادان وموامسنا،نعيش متحابني دون خصام أوقطيعة.

 معناها    الكلمة هامعنا     الكلمة
 توحيدوجتميع×تشتيت تفريق تعجز×تقدر تستطيع

 الوشاية والنميمة السعاية ارتكب وحاول جر
 قعد وختاذل×قام مسرًعا َّنض طلبت واستنجدت دعت
ُي ج أسواء سيان نصرهتا وإنقاذها جندهتا  متساوَين م سم
متعاديني م حليف ج حلفاء×متعاهدين  حليفي اجملتمع الكثري من الناس ج مواسم موسم
 مودة×بعد،ترك،قطيعة جفاء كره×نصرة ،ُمبة،قرابة وَلء
 وصل×قطيعة هجر

:أسلوب نفي يدل على قوة الروابط بني أبناء األمة.فلن تستطيع الدهر *من مظاهر اجلمال:
 :نكرة للعموم والشمول.*قوم

تصوير مصر أبم تستنجد اببنها.:دعت مصر *
 :يفيد التحقيق والتأكد.*استخدام إذا الشرطية

:تعبري يدل على سرعة االستجابة لنصرة الوطن.*َّنض لنجدهتا
 :عَلقة مبا قبله نتيجة .َّنض*
 :تعبري يدل على قوة االنتماء للوطن عند كل من املسلمني واملسيحيني. رو   مرقس أوعم     سيان *
استفهام غرضه التقرير.ويدل على قوة الروابط بني عنصري األمة.:م       د وموس         أمل تر ىف كل عي *
  جاءات نكرتني للعموم والشمول والعطف أفاد الكثرة.:م       د وموس         عي*
.:بينهما ترادف للتوكيد على احملبة بني املسلمني واملسيحينيَلجفاء وَلهجر*
 املعىن ويقويه.وتكرار النفى يفيد التوكيد.بينهما تضاد يوضح وَلء وجفاء: *

ألن فيه تصويرًا للنيل ابألب.بوه النيل"أمجل من"كَلان مشربه النيل"*"كَلان أ
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 ألن فيه تصويرًا للمجد جببل له ذروة.*"لنا ذروة اجملد"أمجل من"لنا اجملد"
 .واجملرور يفيد التخصيص والتوكيد وهو تعليل ملا قبلهألنه أسلوب قصر بتقدمي اجلار  :العذر هلا  أمجل منهلا العذر *

 : ألنه يدل على سرعة االستجابة لنصرة الوطنجاء لنجدَّناأمجل من َّنض لنجدهتا *
 أسئلة جماب عنها

 س:مب وصف الشاعر مصر؟
 *وصفها أبهنا مجيلة وذات حسب واصل وُمد عظيم وابألم اْلنون الىت تضم أبناءها خوفًا عليهم.

 س:مىت تعاتب األم وليدها؟ومىت يكون العتاب قاسًيا؟
  إذا كان هذا االبن الغائب َنبًغا متفوقًا. ،ويكون العتاب قاسًياطول غياب أبنائها عنها  تعاتبه عندما يعود إليها بعد *

 أبناء الوطن؟س:كيف دلل الشاعر على قوة الرتابط بني 
 ن أبهنم ينتمون إىل أصل واحد فأبوهم النيل وأمهم مصر.على قوة الِتابط بني أبناء الوط *دلل الشاعر

 س:من املقصود اببن يعقوب؟
 *هوسيدَن يوسف عليه السَلم وقد نشأىف مصر وعاش على أرضها ووصل إىل املناصب الرفيعة.

 س: ما الذى أنكره اْلاقدون؟ومب رد عليهم الشاعر؟
 ووصل إىل املناصب الرفيعة وأنكروا أيًضا دوره فيها.نشأىف مصر وعاش على أرضها يوسف عليه السَلم أن النىب أنكر اْلاقدون  *

 .تنشئة سيدَن موسى عليه السَلم فهو خري شاهد على منزلة مصر عند هللاهنم لن يستطيعوا أن ينكروا دور مصر ِف نإب *ورد عليهم
 ؟   مصرمكانة أتسست س:كيف 

 األنبياء كعيسى وُممد عليهما السَلم فاكتسبت العزة والكرامةعلى آداب *
 ما دور الكتب السماوية ؟  س:

 جعلت املصريني أمة واحدة متمسكة ابْلق واهلداية.*
 ماذا أفاد اجلمع بني اإلجنيل والقرآن ؟  س:

 دها فهي أمة قامت على دين هللا .أفاد شرفها وُم*
 األمة؟س:ما الذى يوحد بني عنصري 

 الذى يوحد بني عنصري األمة حب أبناء مصر مجيًعا مسلمني ومسيحيني للوطن الذى يعيشون فيه. *
 ذكر الشاعر عدة أسباب ْلب املصري لوطنه.. فما هي ؟  س:

 الصبا واجلمال واْلسب األصيل والتاريخ العريق الذي يفتخر به كل مصري . *
 س:ما أمهية قوة الرتابط بني أبناء األمة؟

 *جتعل األمة متماسكة قوية تقف ىف وجه أعدائها.
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 س:ما مظاهر وحدة أبناء األمة؟
*مظاهر وحدهتم أنه إذا دعت مصر ابنها وقت الشدة لىب اجلميع النداء الفرق بني مسيحي ومسلم،وهم ِف كل عيد وموسم 

 يعيشون دون خصام 
 كون املصري أبوه النيل وأمه مصر سبب يف تعاليه أبصله ..وضح. س:

النيل هو شرَين اْلياة على أرض  -2يها .    مصر : هلا من التاريخ والعراقة مما جيعل كل إنسان يفتخر ابالنتماء إل -1  *
 ضارة مصر مصر وعلى ضفافه قامت ح

 ما الغرض من اَلستفهام يف البيت األول مث حدد التصوير يف البيت الثالث مث اشرحه ؟   س:
 أسلوب استفهام غرضه اللوم والعتاب . -1*

ُمدها التصوير ِف البيت الثالث هو )تناسلت األحقاب( تصوير لألحقاب أبشخاص تتناسل َتت ظل مصر و -2   
 وجاءت مجعاً للشمول .     

 .  ذكر الشاعر بعض األنبياء الذين عاشوا يف مصر ودورهم فيها.. وضح ذلك :س
وسيدَن موسى الذي ولد فيها وسانده شعبها ِف دعوته كما سيدَن يوسف وكان له دور عظيم ِف إنقاذ مصر من اجملاعة *

 ِف تدين أهل مصر ومسو أخَلقهم . دخلت املسيحية واإلسَلم مصر وكان هلما دور
 ما اجلمال يف "إذا ما دعت ابنها َّنض "؟ :س

 تصوير مصر أبم تستنجد أببنائها للدفاع عنها وهذا يدل على ثقتها فيهم .*
 ب نفي وشرط .    عني يف األبيات أسلو  :س

 فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا أسلوب نفي  وإذا ما دعت مصر ابنها هنض أسلوب شرط.*
 من الذين يريدون تفرقة شعبنا ؟ وما سبيلهم ومصلحتهم ؟ ومب تصفهم ؟:س 

 وأصفهم ابخلسة واحنطاط األخَلق ، ومصلحتهم أتخر األمة وتشويه ماضيها وهدم مستقبلها  ةلوشاوا اْلاقدونج :  
 س:ما الدليل على صفة التضحية لدى املصريني ؟

 إذا استغاثت مصر أببنائها هنض املسلم واملسيحي للدفاع عنها ال فرق بينهما كَلمها يضحي بكل ما ميلك . * 
 ني ؟ وماذا أفاد العطف ؟ملاذا جاءت " عيد وموسم " نكرت س:

 عيد وموسم : نكراتن للعموم والشمول ، والعطف أفاد الكثرة .*
 ما الذي شهد به سيدان موسى ؟ و ما دَللة ذلك ؟  س:

ويدل ذلك على شهد سيدَن موسى على منزلة مصر عند هللا ،  و أن مصر أتسست قيم ومبادئ األدَين السماوية،  *
 .مكانة مصر عند هللا
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تدريبات
ر   ماىب من هواها له الع ذر     زهاها الصبا واْلسن واْلسب الوف أتنكر 
     رصه م         وأمأ        يل          أب  وه ال  ن    كَلان   ننتمى     رويدك إان ىف العَل يوما 

مرادف"العذر"...........و"الصبا"..........ومامضاد"زهاها"..........ومفرد"العَل"............ما -أ
 مب وصف الشاعر مصركما فهمت من البيتني؟-ب

كيف دلل الشاعر على قوة الِتابط بني أبناء الوطن؟-ج
 ما اجلمال ِف"كَلَن أبو النيل أوأمه مصر".-د

.....غرضه..........."أتنكر ما يب من هواها"أسلوب....-ه
رويدك"أسلوب أمر غرضه.............-و

 واعتمل الده     ر تناس لت األح       قاب    له               دالذى حتت ظ                لنا ذروة اجمل  
 ر      د ب            شاه فموسى على ما أنكروا  وب بيننا                 وإن أنكروا ملك ابن يعق 
  سر     الن  ز دوَّنا يقع                        نازل ع              د        م              نا على آداب عيسى وأمح       بني 
 ذكر                   وال  ق    ل ابْل                  يؤيدها اإلجنير أمة           ل والذك         ن على اإلجني         فنح 

 ختري الصواب مما بني القوسني:-أ
 توافرت(-توالت-مرادف"تناسلت"                        )توالدت -1
 اْلقيبة(-اْلقبة-اْلقب-)األحقبمفرد"األحقاب"                          -2
 جبان(-متهور-مضاد"بر"                                )كاذب-3
 جهلوا(-اعِتفوا-مرادف"أنكروا"                           )جحدوا-4
 نزول(-َنزل-منزل-مفرد"منازل"                              )منزلة-5
(األوىل والثانية-يدعوهلا-يقويها-)يساندها       مرادف"يؤيدها"                    -6

 من املقصودب"ابن يعقوب"؟-ب
 ما الذى أنكره اْلاقدون؟ومب رد عليهم الشاعر؟-ج

 وما داللة ذلك؟ما الذي شهد به سيدَن موسى عليه السَلم؟-د
 ".ز                        نازل ع              مد              نا على آداب عيسى وأمح       بني ما اجلمال ِف"-ه

 ذروة اجملد لنا.أيهما أمجل وملاذا؟ د                لنا ذروة اجمل -و
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 روا    ابلسعاية ماج      فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا     وإن جر قوم
  رو   مرقس أوعم     لنجدهتا سيان ض         إذا مادعت مصر ابنها َّن                       
 هج     ر م       حليفى وَلء َل جفاء وَل      د وموس         أمل تر ىف كل عي                       

 ختري الصواب مما بني القوسني:-أ 
 كَلمها صحيح(-األدهر-)الدهور                  مجع"الدهر"-1
 كَلمها صحيح(-جتميع-مضاد"تفريق"                 )توحيد-2
 أسرع(-أخطأ-)ارتكب                  مرادف"جر"-3
 كَلمها صحيح(-النميمة-)الوشاية             مرادف"السعاية" -4
 أسوة(-واءأس-أسوية-)متساوون                   "سيان"مجع-5
 صداقة( -تبع-مرادف"والء"                 )نصرة -6
 كَلمها صحيح(-ترك-مضاد"جفاء"                )قطيعة-7

 ؟   مصرمكانة أتسست كيف   -ب
 ملاذا جاءت " عيد وموسم " نكرتني ؟ وماذا أفاد العطف ؟  -ج

 ما اجلمال ِف"هنض لنجدهتا"-د
 ب............."أِل ترَن ِف كل عيد وموسم" أسلو -ه

 "الجفاء والهجر"بينهما............يفيد..................-و
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 ثالثةالوحدة ال
جيش مصر املنتصر
الدرس األول:"منتصر"و"جماهد"            قراءة

الدرس الثاين:طيار مقاتل..مرة أخرى        قراءة 

قراءةنصر أكتوبر العظيم         الدرس الثالث: 

الدرس الرابع:سيناء...)أرض الفريوز(نص شعري حفظ

الدرس اخلامس:ذكرايت أكتوبر      نثر  دراسة
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الدرس األول
"منتصر" و"جماهد"

طياران مصراين يقودان طائراهتما عند الغروب:-1
.الليل املظلم على الوصول  الشمس َتيل حنو الغروب مسرعه كاَّنا تستحث

.طائرة مصرية مقاتله يقودها طيار مصرى امسه منتصر ومعه زميله جماهد تطري ابقصى هلا كأَّنا ىف سباق مع الزمن
م ودور الطيارين:1967نكسة-2

مبصر، كان كل هم منتصر وجماهد عندما  ةاملدوي ةالنكس ةكارثرات الطائرات وتسيد اجلو وحلت  لقد دمر العدو معظم مم
.ن يتمكن من بسط نفوذه على سيناءأن يلحقا ابلعدو اية خسائر قبل أحلقا بطائرهتما 

:إصابة جماهد-3
صابتها أ،  ةرطَل من مدرعات العدو ، دمراه ابلكامل تبعه عدد من الدابابت ، الىت وجهت مدفعيتها صوب الطائر  اشاهد

الىت اشتعلت ومل يكن  ة، هبط مبظلته ىف أحد وداين سيناء حاول منتصر الصمود ابلطائر  ةابلغ ةبصيب جماهد إصاأقذيفه 
.مامه مفر من اهلبوط فهبط بقرب مدخل كهف أ

ذائب تفتك مبجاهد وأثر ذلك على منتصر:-4
بيضاء على شكل قوس ىف ا مل يفارقه طوال حياته ، رأى جمموعه من الذائب يقودها ذئب له غره ورأى منتصر مشهدً  

سه توقع أعلى فتوسطت قرص الشمس مث خفض ر أرفع الذئب رأسه اىل  ةجبهته حتيط مبجاهد غري القادر على املقاوم
سود  أخر ضوء له معلنا قدوم ليل آرسل قرص الشمس أمنتصر ماذا حدث بعد ذلك لقد فتك الذئب وجمموعته مبجاهد و 

فاق منتصر من غيبوبته فوجد نفسه ىف أم وبعدها راح منتصر ىف غيبوبه عميقه 1967كانت الليله مساء اخلامس من يونيو 
خربان كيف وصلت اىل أعلى سَلمتك ايولدى هلل محًدا  :"كربهم قائَلأربعة رجال من بدو سيناء حتدث أخيمه ُييط به 

َل أبس اي بىن لقد  "قال الشيخ  ا جماهدً دما تذكر زميله والدموع َتلىء عينيه عنةحكى منتصر القصه كامل"نت؟ أهنا؟ ومن 
  ".ن ننتظر حىت نعد الرتتيبات الَلزمه لعودتكأاحتلت اسرائيل سيناء أبكملها وعلينا 

 حياة منتصر يف البادية:-5
مر واحد وهو أَل إشهر كامله يرعى الغنم طوال النهار ويبيت ىف اخليمه ومل يكن يشغل ابله ة أقام منتصر بني البدو عشر أ
زمه نفسيه حاده فكلما رأى قرص الشمس األمحر كان ميلؤه يقني أهله أبقصى ما ميكن. كان منتصر يعاىن من أىل إن يعود أ

 .اىل قرص الشمس مث افرتس زميله جماهدً إمشهد الذئب عندما رفع رأسه  -كذلك–بقرب عودته وكان ُيزنه 

https://khawagah.blogspot.com/


إمساعيل دابح أ/ يالصف الثاين اإلعداد الرائد يف اللغة العربية

39

اللغوايت:
املعىن الكلمة املعىن الكلمة

ز  تستحث تعتدل ×تنحرف ،تزول عن استوائها،تتجه  َتيل  َتث،وتشجع،و َُتفّم
أدىن× أشد / أعلى ج أقاٍص  أقصى جهة ج أحناء حنو   
 مساملة×ُماربة مقاتلة    أنشأ / أقام× حطهم / أهلك / أابد  دمَّر   

هبطا / نزال× ارتفعا / طارا  حلقا طُرق م ممر ممرات
 يُنزمال / يُوقمعا يُلِحقا وَتكمومتلك سيطر  تسيَّد
 ما يشغل البال ج مهوم هم    رحلت،غادرت×نزلت / وقعت  حلَّت
يبة ج كوارث كارثة  يعجز×يستطيع  يتمكن   ُمصم

مكسب ج خسائر×  ضرروأذى ِخساارة النصر / الفوز× اهلزمية  النكسة
 أراتلُمموعة ُمنظهمة ج  رتَلً  الفادحةاملقصود: املُدوِ ية
حربية م ُمدرهعةاآلت مكسوة ابلصلب  ُمدرَّعات قبض×مّد ونشر     بسط
 طفيفةو سطحية× شديدة  ابلغة خضوع×ةسيطر سلطان وقوة و  نفوذه
نسيج يستخدم للهبوط ج مظال ومظَلت مظلته   حنو / جتاه صوب
 م وادي كل متفرج بني اجلبال والتَلل  وداين ج قذائفأسطوانة حديدية ُمشوة ابملتفجرات  قذيفة

ج جباه/جبهاتإىل الرأس  ما بني اْلاجبني جبهة الفرار×واالستقرار الثبات الصمود
أحيا / أبقى×قتل/أهلك / أابد / افِتس فتك مهرب / ملجأ مفر

ًيا ومسرًا× ُمؤذًَن  وُمبدمًَي  ُمعِلًنا الصعود× النزول  اهلبوط ُُمفم
 انتباه وإفاقة×فقد الوعي غيبوبة مغارة واسعة ِف اجلبل ج كهوف كهف
يسرية / بسيطة× شديدة / قوية  عميقة بياض ِف جبهته ج ُغَرر ُغرَّة

سقط× قام  أفاق بيت من القماش ج خيم وخيام خيمة
جنهز ونرتب نعد    رحلت وغادرت×املراد:سيطرت على  احتلت
يسرح ويسوق يرعى    الثانوية×الضرورية الَلزمة
 خاطره ابله     القطيع من املعزوالضأن ج أغنام وغنوم الغنم
شك× مطلقةثقة  يقني سكتأو صمت ×  تكلم حتدث
ي يُعاين  أكل / التهم افرتس يُقاسم
خفيفة / هيّمنةيسرية / × شديدة  حادة انفراج×ضيق / شدة ج ازمات أزمة
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 أسئلة جماب عنها
 صف منظر الشمس وهي تتجه للغروب ؟:س

 * كانت الشمس متيل حنو الغروب مسرعة وكأهنا تستحث الليل املظلم على الوصول . 
 ماذا تعرف عن منتصر وجماهد ؟:س

 * طياران مصرَين يقودان طائرة مصرية مقاتلة تطري أبقصى سرعة وكأهنا ِف سباق مع الزمن 
 أوماذا دمر العدو؟ م؟1967ماذا فعل العدو يف يونيو :س 
 * دمر معظم ممرات الطائرات وتسيد اجلو فحلت الكارثة وجاءت النكسة . 

 س:مااملقصود ابلنكسة؟
 م على يد العدوان األسرائيلي الغاشم الغادر.1967يونيو*هزمية مصر يف اخلامس من 

 م؟1967س:ما النتائج املرتتبة على نكسة
 *احتَلل سيناء.

 ماذا كان هم منتصر وجماهد عندما حلقا ابلطائرة ؟:س
 *كان مههما أن يلحقا ابلعدو أية خسارة قبل أن يتمكن من بسط نفوذه على سيناء

 ت العدو ؟ماذا فعل منتصر وجماهد مبدرعا:س
 ابلكامل* شاهدا رتَل من مدرعات العدو ودمراه 

 ما مصري منتصر وجماهد بعد أن دمرا مدرعات العدو ؟:س
* تبعتهم عدد من الدابابت وأصابت قذيفة ُماهد إصابة ابلغة فهبط مبظلته ِف أحد ودَين سيناءحاول منتصر الصمود  

 بوط  مبظلته قرب مدخل كهفمن اهل ابلطائرة ولكنها اشتعلت فلم يكن أمامه مفر
 ما املشهد الذي رآه منتصر عندما هبط مبظلته ؟:س 
* شاهد ُمموعة من الذائب يقودها ذئب له غرة بيضاء علي شكل قوس ِف جبهته وأحاطت الذائب مبجاهد الغري قادر  

 فع الذئب رأسه إيل أعلي مث خفضهاعلى املقاومة ور 
 س ماذا توقع منتصر يف هذه اللحظة ؟  
  ت به.قد فتك الذائب*توقع منتصر أن  

 د منتصر نفسه بعد غيبوبته؟ماذا حدث ملنتصر بعد ذلك ؟ وأين وج:س
           *راح ِف غيبوبة مث أفاق منها فوجد نفسه ِف خيمة وُييط به أربعة رجال من بدو سيناء،وحكى منتصر هلم قصته 

 والدموع متأل عينيه عندما تذكر زميله ُماهد .
 مب أخرب الشيخ راغب منتصًرا؟:س 
 حىت نعد الِتتيبات الَلزمة لعوتك.0 0وعلينا أن ننتظر00لقد احتلت إسرائيل سينا كلها00*"الابس َي بىن  
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 لبدو ؟ وما الذي كان يشغل ابله ؟م شهرا أقامها منتصر بني ا:كس
 *أقام منتصر بني البدو عشرة أشهر كاملة يرعى الغنم طوال النهار ويبيت ِف اخليمة. 
 يعود إىل أهله أبقصى ما ميكن * وِل يكن يشغل ابله إال أمر واحد هو أن 

 وملاذا؟ثر قرص الشمس األمحر على منتصر ؟س ما أ
 *  كان منتصر كلما رأى قرص الشمس األمحر يعاين من أزمة نفسية حادة.

 *ألن هذا املشهد يذكره ابفِتاس الذائب بصديقه ُماهد.       
 س مب كان منتصر متيقن ؟ وماذا كان ُيزنه      

 *كان ميلؤه يقني بقرب عوده .      
 * وكان ُيزن عندما يتذكر مشهد الذئب وهو يرفع رأسه حنو قرص الشمس مث افِتس زميله .        
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 تدريبات
)الشمس َتيل حنو الغروب مسرعة كأَّنا تستحث الليل املظلم على الوصول طائرة مصرية مقاتله يقودها طيار مصري 

تطري أبقصى سرعة هلا كأَّنا يف سباق مع الزمن(امسه منتصر ومعه زميله جماهد 
ومجع"الزمن"........."............أقصى"ومجع......"......سرعة"ومضاد "...........ستحث"تمرادف ما-أ

ما األرض اليت حلقت فوقها الطائرة؟ -ب
 ماذا تعرف عن منتصر وُماهد؟-ج

وتسيد اجلو وحلت كارثة النكسة املدوية مبصر كان هم منتصر وجماهد عندما )لقد دمر العدو معظم ممرات الطائرات 
حلقا بطائرهتما أن يلحقا ابلعدو أية خسارة قبل أن يتمكن من بسط نفوذه على سيناء(

 :هات من الفقرة السابقة -أ
قبض".........ومضاد"".....مكسب"ومضاد"........ينزالمفرد"ممر"........ومرادف"سيطر".........ومرادف"

 مىت حلت كارثة النكسة مبصر؟ -ب
ما غرض منتصر وُماهد عندما حلقا بطائرهتما؟  -ج

ملاذا دمر العدو معظم ممرات الطائرات؟-د
:ني القوسنيختري اإلجابة الصحيحة مما ب-ه
الضعف( –اهلزمية  –الفقر  –املراد من )النكسة(:                              )املرض -1
األوىل والثانية( –كراث   –كوارث   –)كاراثت           مجع )كارثة(:                           -2
 قوة( –جناح  -)مكسب                              مضاد )خسارة(:      -3

ا هلل على أكربهم قائَل: محدً )أفاق منتصر من غيبوبته فوجد نفسه يف خيمة ُييط به أربعة رجال من بدو سيناء حتدث 
سَلمتك اي ولدي أخربان كيف وصلت إىل هنا ومن أنت(

"..........َتدث"ومضاد".........ومفرد "بدو".........خيمة"ومجع  ق".........أفا"هات معىن-أ
  مب أخرب الشيخ البدوي منتصر بعد أن حكى قصته كاملة؟-ب

ما األمر الذي كان يشغل ابل منتصر؟ -ج
 كان منتصر يعاين من أزمة نفسية حادة وضحها.  -د

)كان منتصر يعاين من أزمة نفسية حادة فكلما رأى قرص الشمس األمحر كان ميلؤه يقني بقرب عودته وكان ُيزنه  
كذلك مشهد الذئب عندما رفع رأسه حنو قرص الشمس مث افرتس زميله جماهدا(

"...............ومجع"رأس"........يقني"ومضاد "........أزمة"ومجع ".........يعاين"مرادف ما -أ
 ما املدة اليت قضاها منتصر مع البدو؟ -ب

ماذا كان يفعل منتصرىف الفِتة اليت قضاها منتصر مع البدو؟-ج
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 الدرس الثاين
 طيار مقاتل مرة أخرى

 :منتصرترتيب الشيخ راغب إلعادة -1
مث  السَلم هلقى علي"أمنتصر"ىل خيمةإمع البدو وذات مساء دخل الشيخ راغب "منتصر"شهر على وجودأمضت عشرة 

 .." خرى من القناة: لقد مت ترتيب عودتك اىل الضفة األ هقال ل
 ؟".                                                                                                                        ايشيخ راغب مىت سيحدث ذلكوهو ىف غاية اللهفة :  "منتصر"قال 

               ".حىت َل يستدل علينا العدو بسهول بعد ثَلثة اايم ... عندما خيتفى القمر .."قال الشيخ مبتسما
 راغب:توديع منتصر للشيخ -2

تعد نفسك لتعود الينا ن أقال الشيخ راغب كم يعز علينا فراقك ايبىن ... وعليك ر بني الشيخ ومنتصر وداع حا كان هناك 
  "عداء من سيناءلطرد األنكم ستعودون أان واثق "أجماهد"ولصديقك لنفسكو  رت لبلدانأثمرة اخرى  وقد 

وسوف نلتقى مرة اخرى  ..طوال حياتى ما فعلتموة معىنسى ألن  "وقد اغرورقت عيناة ابلدموع"صرتمن" لقا
 ".عداءوقد حتررت سيناء من دنس األ"راغب"ايشيخ

  عودة منتصرإىل األهل:-3
مَلبس  هالذى كانت مع حد رجال الضفادع البشريةأمع  هسرى تقابَل فيىل نفق إبصحبة دليل حىت وصَل  "منتصر"سار

 ...ول ضوء للصباح أ قاَلثنان السباحةوقبل شرو  أبشرى... وبدكضفدع "منتصر"لريتديهاخرى أ
ت أن رحلة العودة اىل سيناء قد بدر"أمنتص"اَلخر للقناة وقتها فقط ادرك ورفيقة قد وصَل اىل الشاطئ "منتصر"كان

 .هلاأل ىلإبعد ان انتهت رحلة العودة 
  اتزانه النفسي: استعادة منتصر-4

شهر ىف مستشفى القوات اجلوية استعاد فيها اتزانة النفسى واصبح اكثر استعدادا أ) منتصر ( حواىل مخسة   قضى 
 ا : العدو الغاصب والذئب القاتلمن اَلثنني معً  هخذ بثار أخرى ليأللعودة للخدة مرة 

 تطور وحدة منتصر القتالية:-5
كثر جدية ىف أا و ثر التزامً أكصبح اجلميع أقد تغريت ....  ا كثرية مورً أىل وحدتة القتالية وجد إعندما عاد منتصر 

عة اَللتفاف.... كما دخال حتسينات كثرية على الطائرات تزيد من قدرهتا اهلجومية ..... واملناورة وسر إالتدريبات ومت 
مخس  وعن نصرة هللا هلم هن يسرتدو أث ِبا اجلميع عن حقهم الذى َلبد ميان الىت يتحدنربة الثقة واإل هلفتت انتباه

سيلقى  أنهو  هن روح اَلنتصار َتلؤ يشعر ىف كل يوم منها أب"منتصر ن"التدريب الشاق املتواصل كاسنوات كاملة من 
 ه.خذ بثار أا وسيقريبً  ب"راغ"الشيخ 
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 اللغوايت:
 املعىن الكلمة املعىن الكلمة

 نقص×اكتمل مت استمرت×انقضت مضت
ان الصحراء البدو  املراد:إعادتك هتريبك م بدوي ُسكه
 الفتور×املراد الشوقالتحسرو  اللهفة إعداد / جتهيز ج ترتيبات ترتيب
فف الضفة  قمة /هناية ج غاَيت/غاىُ  غاية  جانب النهر ج الضفاف / الضّم

َل يستدل 
 علينا

 لمَقاء / استقبال× فمرَاق  وداع ال يعثُر علينا

 ابرد / فاتر× ساخن واملراد شديد حار يهون / يسُهل× يصُعب / يشق  يعز
 متشكك×متأكد واثق عفوت×انتقمت أثرت
 إلخراج واملراد:هزمية وإبعاد لطرد طلب الدم،وقتل القاتل الثأر

 برفقة بصحبة فرغت× امتألت  اغرورقت
د ج أدالء دليل طهارة×وسخ / قذارة ج ادَنس دنس  ُمرشم
ده رفيقه  ج أنفاقأواجلبل له مدخل وُمرج ىف األرض  طريق نفق رفقاء /ج رمفاق دليله / ُمرشم

 ليلبسها لريتديها فقد×اسِتده  استعاد
 جهل×فهم وعرف أدرك اضطرابه× هدوءه  اتزانه

ختلمفة جاجليوش على مترينات  املُناوارة املستويل على أرض سيناء ظلًماج غصاب الغاصب
ُ

ناَورات استعمال امل
ُ

 امل
 إحداث إدخال ُمَلَزمة التزاًما
 اهلجوم وُماصرة العدو اَللتفاف استقرت×تبدلت تغريت

 جذب لفت تركيزه انتباهه
 المفرج بد:أبدادوبددة َلبد صوت مُميهز ج نربات نربة

 املنقطع×املتتابع املتواصل السهل ج الشواق×الصعب الشاق
 جماب عنهاأسئلة 

 ؟ وكيف قضاها؟ ما املدة اليت قضاها منتصر بني البدوس: 
 *أقام منتصر بني البدو عشرة أشهر كاملة يرعى الغنم طوال النهار ويبيت ِف اخليمة ليَل يفكر ِف العودة ألهله.

 أوللشيخ راغب فضل كبري على عودة منتصر.بني ذلك.س : مب أخرب الشيخ راغب منتصر ؟
 .الِتتيب لتهريبه إىل الضفة األخرى من القناةأبنه قد مت *
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 س: ما شعور منتصر يف هذه اللحظة ؟
 .( ؟كان شديد اللهفة وقال : ) مىت سيحدث ذلك َيشيخ راغب * 

 س: مىت سيهرب منتصر إىل الضفة األخرى ؟و ملاذا مت ترتيب العودة وقت اختفاء القمر؟
 .يعثر العدو عليه بسهولة حىت ال؛بعد ثَلثة أَيم عندما خيتفي القمر *  
 راغب منتصًرا؟الشيخ ومب نصح  ؟س: صف وداع الشيخ راغب ملنتصر 

أَن واثق ،كان وداعا حارا وقال الشيخ راغب : كم يعزعلينا فراقك َيبَن وعليك أن تعد نفسك للثأر لوطنك ولصديقك*   
 من أنهكم ستعودون لطرد االعداء من سيناء "

 الكلمات على منتصر ؟ ومب وعد الشيخ؟س: ما أثر هذه 
اغرورقت عيناه ابلدموع وقال : لن أنسى طول حياِت ما فعلتموه معي وسوف نلتقي مرة أخرى وقد َتررت سيناء من *  

 . دنس األعداء
 س : كيف هرب منتصر إيل الضفة األخرى ؟؟ ومىت وصل للضفة األخرى؟

ل مع أحد الضفادع البشرية كانت معه مَلبس لريتديها منتصر كضفدع سار بصحبة دليل حت وصل إىل نفق سري وتقاب*  
 بشري وبدأ االثنان السباحة ووصَل إيل الشاطئ اآلخر قبل شروق أول ضوء للصباح

 س : ماذا أدرك منتصر عندما وصل إىل الضفة األخرى ؟ 
 لأدرك أن رحلة العودة لسيناء قد بدأت بعد أن انتهت رحلة العودة إىل األه*   

 س : كم شهرا قضاها منتصر يف املستشفى ؟ وملاذا ؟
 ثر استعدادا للعودة إىل اخلدمة مرة اثنية كقضى مخسة أشهر ِف مستشفى القوات اجلوية ليستعيد اتزانه النفسي  وليصبح أ*  
 س : مبا شعر منتصر عندما عاد إىل وحدته القتالية ؟ أوكيف وجد منتصر وحدته القتالية؟ 

اجلميع أصبح أكثر التزاما وأكثر جدية ِف التدريبات ومت إدخال َتسينات كثرية على الطائرات تزيد من قدرهتا *شعر أبن   
اهلجومية واملناورة وسرعة االلتفاف كما لفت انتباهه نربة الثقة واإلميان اليت يتحدث ِبا اجلميع عن حقهم الذي البد أن 

 يسِتدوه وعن نصرة هللا هلم . 
 سينات على الطائرات؟س:ما أثر التح

 من قدرهتا اهلجومية واملناورة وسرعة االلتفاف زادت *
 س: كم سنة قضاها منتصر يف التديبات ؟ ومب كان يشعر؟ 

*قضى مخس سنوات كاملة من التدريب الشاق املتواصل كان منتصر يشعر ِف كل يوم منها أن روح االنتصار متلؤه وأنه    
 وسيأخذ بثأره.سيلقى الشيخ راغب قريبا 
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 تدريبات
مث قال  السَلم هلقى علي"أمنتصر"ىل خيمةإ .....مع البدو وذات مساء دخل "منتصر"شهر على وجودأمضت عشرة  "
 .." خرى من القناة: لقد مت ترتيب عودتك اىل الضفة األ هل
 مرادف"مضت"..........ومضاد"مساء"..........ومجع"شيخ"...........ومضاد"عودتك"............ما -أ

 ؟  ما املدة اليت قضاها منتصر بني البدو-ب
 من الذى دخل على خيمة منتصر؟ومب أخربه؟-ج
تعد نفسك لتعود ن أقال الشيخ راغب كم يعز علينا فراقك ايبىن ... وعليك ر بني الشيخ ومنتصر وداع حا كان هناك "
  "عداء من سيناءلطرد األنكم ستعودون أان واثق "أجماهد"ولصديقك لنفسكو  رت لبلدانأثخرى  وقد ألينا مرة إ
 ختري الصواب مما بني القوسني:-أ

 كَلمها صحيح(-فصال-فراقمرادف"وداع"                      )-1
 كَلمها صحيح(-يهون-)يصعب                         مضاد"يعز"-2
 كَلمها صحيح(-بَلد-مجع"بلد"                           )بلدان-3

 صف الوداع الذى كان بني الشيخ راغب ومنتصر؟-ب
 مىت سيهرب منتصر إىل الضفة األخرى؟-ج

 شيخ راغب؟من األعداء الذين َتدث عنهم ال-د
مَلبس  هحد رجال الضفادع البشرية الذى كانت معأمع  هسرى تقابَل فيىل نفق إبصحبة دليل حىت وصَل  "منتصر"سار "
 "كضفدع بشرى."منتصر"لريتديهاخرى أ
 ختري الصواب مما بني القوسني:-أ 

 كَلمها صحيح(-مضى-مرادف"سار"                )مشى-1
 األوىل والثانية(-دالل-أدلة-)أدالء مجع"دليل"               -2
 كَلمها صحيح(-رمجل-مفرد"رجال"               )َرجل-3

 مع من سار منتصر؟وإىل أين وصَل؟ومن قابَل؟-ب
 ماذا أدرك منتصر عنما وصل إىل الضفة األخرى؟-ج
كثر جدية ىف أا و ثر التزامً أكصبح اجلميع أقد تغريت ....  ا كثرية مورً أىل وحدتة القتالية وجد إعندما عاد منتصر "

 "دخال حتسينات كثرية على الطائرات تزيد من قدرهتا اهلجوميةإالتدريبات ومت 
 ما مرادف"تغريت"...........ومضاد"أكثر"......ومفرد"تدريبات"............ومضاد"اهلجومية"........-أ

 كم شهرًا قضاها منتصر ِف املستشفى؟وملاذا؟-ب
 االختَلف الذي وجده منتصر عندما عاد إيل وحدته؟وكم سنة قضاها منتصر ِف التدريبات؟ما -ج
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 الدرس الثالث
 العظيم نصر أكتوبر

 انطَلق املارد املصري-1
حمطًما كل ..الصمت يلف املكان .....الساعة تقارب الثانية ظهًرا..وعلى غري انتظاٍر...خيرج املارد املصري من قمقمه 

 لى كل التوقعات..عالقيود ومتفوقًا 
 حتقبق النصر-2

 انطلقت نسور اجلو تعرب القناة وتصاحبها طلقات من املدفعية ..تدك حصون العدو وقَلعه،وشرع اجلنود البواسل
ينشئون جسور العبور..وانطلقت صيحاهتم هادرة :هللا أكرب ..هللا أكرب،تبارك املسرية،وتزلزل األرض حتت أقدام 

 م.1973العدو،الذى فرَّ جنوده هاربني أمام الزحف املقدس..إنه يوم السادس من أكتوبرعام
 دور منتصر يف اْلرب-3

لدك حصون العدو والقضاء على مناطق جتمعاته وحتطيم مراكز  كان"منتصر"من أوائل الطيارين ،الذين حلقوا بطائراهتم
قيادته..كانت كل طلقٍة يطلقها،كأنه يبحث عن الذئب الذى احتل الوطن واغتصب األرض..كانت الذائب الىت هترب 

 من أمامه من جنود األعداء تشبه َتاًما ذلك الذئب الذي افرتس صديقه جماهًدا.
 اْللم ابلثأر-4

ساعاٍت رائعٍة مت النصر ورفرفت أعَلم مصر فوق سيناء ..وبعدها أبسبوع ..استأذن "منتصر"قائده ألداء ويف غضون ست 
 مهمة خاصة،مل يفارقه حلم القيام طوال السنوات الست.

 البحث عن الكهف-5
اهد من قاد أحد زمَلئه الطائرة ..وظل "منتصر"يشحذ ذاكرته،حىت ظهرت له املنطقة اليت سقط فيها ،هو وزميله جم

قبل..فأشار لصديقه أبنه سيهبط ..وهبط "منتصر"متأبطًا مدفًعا رشاًشا..وملح الكهف الذي اختبأ به من قبل..وجلس 
 خلف تلٍ  رملي منتظًرا قدوم الذئب.

 األخذ ابلثأر-6
على جبهته كان قرص الشمس قد ازداد توهًجا بلونه األمحر..وسرعان ما برز الذئب ذوالغرة البيضاء الىت تشبه القوس 

 من خلف الوادى ..تصحبه جمموعة من الذائب..
..ويف اللحظة ذاهتا استعد "منتصر"..رفع الذئب رأسه ليقابل قرص الشمس األمحر،كما فعل أول مرة،مث خفضها
 انطلقت رصاصات مدفع منتصر لتخرتق جسم الذئب..معلنة أنه لن يرفع رأسه مرة أخرى..

 الشمس،متمتًما برفرحة غامرة. ووقتها رفع منتصر رسه ليقابل قرص
  "يرمحك هللا اي جماهد"،وخيل إليه أنه يرى ابتسامة على قرص الشمس األمحر.
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 اللغوايت:
 املعىن الكلمة املعىن الكلمة

رهاد العممَلق واملقصود اجلُندي املصري املارد الضجة/اْلركة×اهلدوء/عدم اْلركة الصمت
ُ

 ج املردة/امل
يطميأل /  يلف َراداملخبأ ج قماقم الُقمُقم ُيُم

ُ
 وعاءمن حناس ضيّمق الفوهةوامل

 املراد:الذل ج القيد القيود مكسرًا ُمطًما
رتَقب وقوعها م التوقرع التوقعات اندفعت وطارت انطلقت

ُ
 األمور امل

ئ× َتطم/هتدم  َتُدك  املرادالطائرات املصرية نسوراجلو تبَن / ُتشيّمد / تُنشم
صن ُحُصون  انتهى× بدأ  شرع املواقع اْلصينة اليت ُُيتَمى ِبا م حم

 اجلُبناء× الشجعان م الباسل  البواسل ُحُصون منيعة م قلعة قمَلع
سر ُجُسور ئون قنطرة تبىن فوق هنر لعبورهام جم يمون  يُنشم  يُزيلون / يهدمون× يُقم

 الربكةمتنح  تبارك مهساهتم×هتافاهتم م صيحتهم صيحاهتم
 ضعيفة×قوية كهدير السيل/شديدة الصوت هادرة املراد انطَلقة النصر ج املسريات املسرية

 تثبت×هتز تزلزل هجم×هرب فر
س الزحف قده

ُ
ه إىل أرض العدو الزحف املقصود اجليش املصري امل تجّم

ُ
 اجليش الكبري امل

س هبطوا×طاروا وارتفعوا حلقوا قده
ُ

باَرك الطاهر /  امل
ُ

 النجس× امل
 أجزاء ُمدودة من األرض م منطقة مناطق اإلبقاء×اإلهناء القضاء

 التهم افِتس إصَلح×تكسري َتطيم
 مألوفة ج روائع وروع×مدهشة رائعة أخذ حق غريه قهرًا اغتصب

َلل غضون  ثبتت / استقرهت× اهتزهت / َترهكت  رفرفت م غضن أثناء / خم
 راَيت م راية أعَلم تقاعس×تنفيذ أداء

مة عامة× ج خواص  خاصة مات ُمهم  أمر ج مهام / ُمهم
 مغرة واسعة داخل اجلبل ج كهوف الكهف ما يراه النائم ج أحَلم لمحُ 

ًكا ابلشئ َتت إبطه ُمتأبّمطًا ُيضعمف× يُقوّمي  يشحذ  مُمسم
 تَللماارتفع من األرض ج  تل انطفاء وخفوت×ملعاَنً  توهًجا
 بياض ِف اجلبهة ج غرر الغرة مابني اْلاجبني ج جباه جبهته
 متحداًث بصوت مهموس متمتًما جتهز استعد

 يواجه يقابل تنفذ ختِتق
 هتيأله خيل إليه املراد شديدة غامرة
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 أسئلة جماب عنها
 و مىت قامت معركة التحرير؟  ت فيها حرب أكتوبر؟ أالىت بد صف اللحظة:س

 .الساعة تقارب الثانية ظهرًا00*كان الصمت يلف املكان 
 قامت معركة التحرير ِف السادس من أكتوبر العاشر من رمضان الساعة الثانية ظهرا.*

 ما املقصود ابملارد املصري ؟ وما الذي حققه ؟ :س
 حطم كل القيود ويتفوق على كل التوقعات.*املقصود ابملارد هو اجليش املصري الذي خرج من قيوده لي

 حفاظًا على سرية اهلجوم.*ال؛ س:هل كان وقت اْلرب معلًنا للجميع؟وملاذا؟
 بت مصر؟ر مب كان يتوقع اجلميع إذا حا :س

 ن ُيارب إسرائيل اليت ادعت أن جيشها هو اجليش الذي ال يقهر.أ*كان اجلميع يتوقع خسارة اجليش املصري إذا حاول 
 س:ماذا أفادت مجلة"على غري انتظار"؟

 *على املفاجأة الىت أحدثها اجليش املصري.
 س:ما دور منتصر يف حرب السادس من أكتوبر؟

 *كان منتصر من أوائل الطيارين الذين حلقوا بطائراهتم لدك حصون العدو والقضاء على مناطق جتمعاهتم وَتطيم مراكز قيادته.
 ما دور كل سَلح من أسلحة اجليش يف اَلنتصار؟ :س

 *لكل سَلح من أسلحة اجليش املصري دور هام ِف هذا النصر العظيم ومن ذلك
مهدت لَلنتصار عن طريق انطَلق الطائرات تدك حصون العدو تصاحبها طلقات املدفعية على طور  الطريان واملدفعية:

 خط القناة اليت تقصف قَلع وحصون العدو.
هم جنود للمشاة واملهندسني الذين أنشئوا اجلسور والكباري من أجل عبور اجلنود والدابابت واألسلحة  نود البواسل:اجل

 اْلربية األخرى لسيناء.
كانت أعظم سَلح استخدمه املصريون ِف هذه املعركة حيث كانت صيحات اجلنود القوية هتز املشاعر وهتون املوت   :هللا أكرب

 َتت قدام العدو وتبارك املسري وتقود للنصر.وتزلزل األرض من 
 ما أثر صيحة املصريني بقوهلم "هللا أكرب... هللا أكرب" ؟ :س

 اهلرب من أمام هذا الزحف املقدس.*ِل يثبت األعداء وِل جيدوا مفر من 
 عن أي شيء كانت تبحث طلقات منتصر ؟ ومب شبه األعداء؟ :س

*كان كل طلقة يطلقها كأهنا تبحث عن الذئب الذي احتل الوطن واغتصب األرض؛ فكانت الذائب اليت هترب من أمامه 
 من جنود األعداء تشبه متاما ذلك الذئب الذي افِتس صديقه الشهيد ُماهدا.

 حتطيمهما ،فما مها؟س:هناك ذئبان أراد منتصر 
 ا.الذي افِتس صديقه الشهيد ُماهدً اآلخر الذئب ،و الذي احتل الوطن واغتصب األرضاألول الذئب  *
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 س:عَلم تدل مجلة"تزلزل األرض من حتت قدام العدو"؟
 *تدل على قوة اجليش املصري.

 ما الذي تذكره منتصر وهو ينتقم من العدو؟ :س
 *تذكر صديقه ُماهد فتخيل إليه أن جنود األعداء تشبه متاما تلك الذائب اليت هجمت على صديقه ُماهد فقضت عليه.

 ما املدة اليت استغرقتها معركة العبور؟  :س
 ق سيناء لتعلن عودهتا إىل حضن مصر.عَلم فو األ*ِل أتخذ معركة العبور سوى ست ساعات رائعة, فتم النصر ورفرفت 

 ما أثر النصر  على مصر والعرب مجيعا؟:س
*أثبت هذا النصر قوة الشعب املصري وانه ال يرضى ابهلزمية , وحقق العزة والكرامة للشعب العريب كله وحطم أسطورة إسرائيل 

 اليت تعترب جيشها هو اجليش الذي ال يقهر 
 مىت استأذن منتصر من قائده ؟ وملاذا ؟  :س

 *بعد معركة العبور أبسبوع استأذن منتصر قائده ألداء مهمة خاصة ِل يفارقه حلم القيام ِبا طوال السنوات الست.
 ما هي املهمة اخلاصة اليت قام ِبا منتصر ؟:س

ة البيضاء والقضاء عليه كما قضى مع اجليش *املهمة اخلاصة اليت أراد منتصر القيام ِبا هي االنتقام من الذئب ذي الغر 
 املصري على األعداء حىت َيخذ بثأره وأثر زميله ُماهد.

 كيف وصل منتصر ملكان مهمته؟:س
*قاد أحد زمَلئه الطائرة وظل منتصر جيهز نفسه وسَلحه حىت ظهرت له املنطقة اليت سقط فيها هو وُماهد من قبل فأشار 

 ر متأبطا مدفعا رشاشا, مث انتظر عن الكهف الذي اختبأ به من قبل منتظرا قدوم الذئب.لصديقه أبنه سيهبط وهبط منتص
 كيف أخذ منتصر بثأر زميله ؟ :س

 *وصل الذئب إىل نفس املكان مع ُمموعة من الذائب ذو الغرة البيضاء عند غروب الشمس وتوهج قرصها بلونه األمحر.
الذئب رأسه ليقابل قرص الشمس كما فعل أثناء هجومه على ُماهد وملا خفضها أطلق وهنا استعد منتصر, وانتظر حىت رفع 

 منتصر مدفعه الرشاش ليقضى على الذئب فَل يرفع رأسه أبدا.
 ما أثر انتقام منتصر من الذئب عليه؟ وما الذي ختيَّله ؟:س

 َي ُماهد. *شعر منتصر بفرحة غامرة مث رفع رأسه ليقابل قرص الشمس وهو يقول يرمحك هللا
 وختيل أنه يرى ابتسامة صديقه ُماهد على قرص الشمس األمحر.

 س:مب كان يتمتم منتصر عندما رفع رأسه ليقابل قرص الشمس؟وما الذي ختيله؟
 كان يتمتم منتصر عندما رفع رأسه ليقابل قرص الشمس "يرمحك هللا َي ُماهد".  *

 األمحر.وخيل إليه أنه يرى ابتسامة على قرص الشمس 
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 تدريبات
الصمت يلف املكان .....الساعة تقارب الثانية ظهًرا..وعلى غري انتظاٍر...خيرج املارد املصري من قمقمه ..حمطًما   "

 لى كل التوقعات"كل القيود ومتفوقًا ع
  ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني: -أ

 الدهشة( -الوقوف-)التحدث                     مضاد"الصمت"-1
 األوىل والثانية(    -املراد-املرد -)املردة                         "املارد"مجع-2 
 القود( -القاد-)القيد                            "القيود"-3 

 ما املقصودب "املارد املصري"؟و مىت بدأ عبور قناة؟ -ب
 "على غري انتظاٍر"؟ماذا أفادت مجلة -ج

 هل كان وقت اْلرب معلًنا للجميع؟وملاذا؟ -د
انطلقت نسور اجلو تعرب القناة وتصاحبها طلقات من املدفعية ..تدك حصون العدو وقَلعه،وشرع اجلنود البواسل "

 "ينشئون جسور العبور..وانطلقت صيحاهتم هادرة :هللا أكرب ..هللا أكرب
 الصحيحة مما بني القوسني:ختري اإلجابة -أ

 كَلمها صحيح(-حلقت -مرادف"انطلقت"                      )اندفعت-1
 األوىل والثالثة(-ُيطمون-ينشئون-مضاد"ينشئون"                        )يهدمون-2
 (رسْ جم -َجُسور-ةر اسَ ور"                         )جَ سُ جُ مفرد" -3

 املرادب"نسور اجلو"؟ما -ب
 مادور نسور اجلو واملدفعية ىف حرب أكتوبر؟-ج

 من العدو؟وما اليوم الذى تدور حوله الفقرة؟-د
 ما أثر صيحة املصريني بقوهلم "هللا أكرب... هللا أكرب" ؟ -ه
 أمام العبارة اخلاطئة فيما َييت:أمام العبارة الصحيحة وعَلمةضع عَلمة-و

 .أوائل الطيارين الذين حلقوا ىف حرب اكتوبر)      (كان منتصر من -1
 .أىب منتصر قتل الذئب. )      (-2
 .بدأهجوم اجليش املصري لتحرير سيناء الساعة الثانية صباًحا. )      (-3
 .متت هزمية األعداء ِف غضون ستة أَيم. )      (-4
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فوق سيناء ..وبعدها أبسبوع ..استأذن "منتصر"قائده ويف غضون ست ساعاٍت رائعٍة مت النصر ورفرفت أعَلم مصر  "
 قه حلم القيام طوال السنوات الست"ألداء مهمة خاصة،مل يفار 

 ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:-أ
 (حضن-غضن-)غصن                         "غضون" فردم-1
 ُميفة(-مدهشة-)مألوفةمضاد"رائعة"                           -2
 .األوىل والثالثة(-قادة-قيادات-مجع"قائد"                             )قواد-3

 كم استغرق النصر على العدو؟-ب
 ما عَلمة النصر كما فهمت من الفقرة السابقة؟-ج

 ما هي املهمة اخلاصة الىت قام ِبا منتصر؟-د
"منتصر"يشحذ ذاكرته،حىت ظهرت له املنطقة اليت سقط فيها ،هو وزميله جماهد من قاد أحد زمَلئه الطائرة ..وظل  "

 "قبل..فأشار لصديقه أبنه سيهبط .
 استخرج من الفقرة السابقة:-أ

 *مرادف"يقوي"..........مجًعا ..........ومفرده..............مضاد"يرتفع"............
 ما دور منتصر ِف حرب السادس من أكتوبر؟-ب

 وملاذا؟مىت استأذن منتصر من قائده ؟ -ج
 علل:كان منتصر يشحذ ذاكرته؟-د
كان قرص الشمس قد ازداد توهًجا بلونه األمحر..وسرعان ما برز الذئب ذوالغرة البيضاء الىت تشبه القوس على   "

 "جبهته من خلف الوادى ..تصحبه جمموعة من الذائب
  استخرج من الفقرة السابقة: -أ

 ...................ومفرده.........ومجًعا.... ...............ومضاد"اختفى"..........".....*مرادف"ملعانً 
 كيف أخذ منتصر بثأر زميله ؟ -ب

 مب كان يتمتم منتصر عندما رفع رأسه ليقابل قرص الشمس؟وما الذي ختيله؟ -ج
 هناك ذئبان أراد منتصر َتطيمهما،فما مها؟-د
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 الدرس الرابع
                                                                                     سيناء أرض الفريوز         

 ِف حي رأس التني مبدينة اإلسكندرية.  1922الشاعر: د / يوسف خليف شاعر مصري ولد عام :قائل النص
جامعة القاهرة. تدرج ِف  والدكتوراه من كلية اآلداب قسم لغة عربية امتياز مع مرتبة الشرفحصل على الليسانس واملاجستري 

أعري إىل  1968جامعة القاهرة حىت صار أستاذاً مث رئيساً للقسم, وِف عام  -وظائف أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب 
 جامعة الكويت, وملدة ثَلث سنوات. 

حصل على جائزة امللك  1993مواقع النجوم )ديوان شعر ( .1967نداء القمم )ديوان شعر( ،  :الكثرية مؤلفاته اإلبداعية من
.  توِف 1993وجائزة الدولة التقديرية ِف اآلداب  ،1989وجائزة البحث العلمي من جامعة القاهرة  ،1989فيصل العاملية 

مجال                                                                                                           .5199 عام
 سيناء وكثرة خرياهتا:

    ول عربية          يناء خي          س دوية                  س   يناء ع     روس ب        
  ة            ح ذهبي      وسنابل قم         ات بيض        محام س        يناء        
 ة  اف وردي               ف       وق ضف  عطررق  راق         وج داول من        

  سحريةوز عقيق            وك     ن     ريوز             ف     م            س    يناء مناج       
 در الوادي     تعود إىل ص     يل              وادي الن   س يناء متيمة       

 :                                                         اللغوايت
 املعىن              الكلمة املعىن                     الكلمة 
 القمح قبل أن َُتَصد م ُسنبلةنبتة  سنابل امرأة ىف عرسهاج عرائس عروس
                             هى فضاء واسع فيه املرعى واملاء منسوبة اىل البادية و  بدوية

 حضرية أومدنية×ج بوادى  /بدوَيت
 ُمارى مائية م َجدَول جداول

 رائحة ج عطور ِعطر ج خيل وهى مجاعة األفراس خيول 
 ساكن×ومتأللئ ومتحرك المع رِقراق األرض املراد ثروة م كنزاملال املدفون َتت  كنوز
فة / َضفة ِضفااف من األحجار الكرمية وهوأمحر اللون م عقيقة ج أعقة عقيق  جوانب النهر م ضم
رَاد مجيلة كالورد وردية ما يتربهك به اإلنسان ج متائم َتيمة

ُ
 امل

 الذهب والفضة م َمنَجممكان وجود  مناِجم سهل ج ودَين / أودية وادى
 من األحجار الكرمية وهو أزرق اللون فريوز املراد تسحر العقول جبماهلا سحرية
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                                                                                                                                           الشرح: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      البادية العريقة . سيناء ما زالت ىف ُعرسها مجيلة ، أخذت ُحسنها من ُحسن فتيات البادية ، وأصالتها من أصالة خيول-1
                                                                                                                                   سيناء ىف وداعةاْلمام األبيض الذى ُُيلّمق ىف مسائها الصافية،وسنابل القمح بلوهناالذهىب الرائع. -2
عطهر،الذى ينساب فوق ضفافها اوتلك اجلداول -3

ُ
                                                      لعامرة ابألشجارالذكية الرائحة. الصافية من املاء امل

ا حباها هللا من كنوزسحرية،تتمثهل ىف-4 -5                                          الفريوز الثمني والعقيق النادر سيناء ثروة ذهبية عظيمة،مبم
بارَكة الغالية إىل أمها اْلبيبةمصر بعد طول غياب،فضمتهاإىل صدرها ىف حنان.

ُ
                                                                     وعادت سيناء امل

                                                                                                                                         :من مظاهر اجلمال
                                                                           تصوير مجيل حيث شبه سيناء ابلفتاة ليلة عرسها :  سيناء عروس بدوية

.                                                                                                              يدل على متام حسن سيناء ومجاهلا وهو تعبري مجيل 
                                                                                         تصوير مجيل حيث شبه سيناء ابخليول العربية : سيناء خيول عربية

                                                                                                                      تعبري مجيل يدل على أصالة سيناء.وهو 
                                                                                           ا موسيقيا جيذب األذن واالنتباه.بينهما تصريع يعطى نغم: عربية –بدوية 

                                                                                                                            تصوير مجيل حيث شبه سيناء ابْلمام األبيض   محامات بيض:
                                                                                                                   وهذا التعبري يدل على أهنا رمز السَلم واخلري 

                                  .الذهىب لسنابل القمح تصوير مجيل حيث شبه سيناء بسنابل القمح وقدمزج بني لون اجلمام االبيض واللون سنابل قمح ذهبية:
                            : تظهر براعة الشاعر ِف رمسه صورة مجيلة لسيناء يظهر فيها اللون األبيض اجلميل ِف اْلمام     محامات بيض.... سنابل قمح

                                                                                                                                                                                                                                           احمللق ِف السماء مع اللون األصفر الذهيب لسنابل القمح املزروع ِف أراضي سيناء.
                                                            داول املياه العطرة الَلمعة.تصوير مجيل حيث شبه سيناء ىف صفائها جب  جداول عطر رقراق:

                                                                                         تعبري يدل على صفاء مياهها  وعذوبتها.    
                                                                                     شاطئ النهر.: يدل على مجال وصف كلمة ضفاف بكلمة وردية

                                                               :صور سيناء ىف وفرة غناها وكثرة ثرواهتا ابملناجم والكنوزسيناء مناجم فريوز وكنوز عقيق
                                                                 : اجلميع يفيد كثرة اخلري والثروات ِف أراضي سيناء.  جداول -كنوز    -مناجم 

                                                                       ظاهر الطبيعية.: لتأكيد حب الشاعر هلا وأتكيد متيزها ِبذه املتكرار سيناء
                                                                                                                                    صور سيناء ابلتميمة الىت تعلق ىف النعق وهو تعبري يدل على اخلري والربكة. سيناء َتيمة:

                                                                               : تصوير مجيل حيث صور الوادي أبم َتتضن ابنتها.  تعود إىل صدر الوادي
                                                                                                                        ة اليت تعود ْلضن أمها بعد غياب.:تصوير مجيل لسيناء ابلفتا

                                                                                                                       :تعبري يدل على أن سيناء أرض مصرية ليس لغري املصريني حق فيها.
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                                                                                                                               :   مظاهر الفرح بعودةسيناء
                                                                                                                  وَس األض   واءم ئ ن ورم        يصب كُ      َساقمى الوَ  َس  يناُء تَ ُعودُ            
ثلُ               رمُف َبنَي األح    ياءم                 ورم       ي ُ  َرف             الن     َومَحاٌم أَبَيض مم
ى            ن َشَجرم الزهيُتونم       تُغطّم ح   َوج َوُغُص وٌن مم   راءم         َ     َه الصه
     هداءم      َرى الش            َُتِيم ذمك األْفقم        َوطُ     يوٌر ُخضٌر فوقَ            
فاهم اْلُورم                                                                                          ماء                   ي األْس        ُُيِيم َأغلَ   َوغم   َناٌء فَ     وَق شم
 اللغوايت:

 املعىن           الكلمة املعىن          الكلمة
م الشراب  ساقى  يفرُغ× ميأل / يسُكب  يُصب َمن يُقدّم

ئ  ساقى النور رَاد ُمضم
ً

عن الفرحةامل ا يُعربّم  تذهب×  تعود األنوارممم
رَاد كثرة األضواء تعبريًاعن البهجة وسئك

ُ
 األنوار م الضوء األضواء امل

 ج أنوار نور ُمنتهى امتداد البصر ج اآلفاق األفق
 يتوقهف× يتحرهك ويطري  يُرفرف بلون أخضر م أخضر مااكتسى ُخضرٌ 
 فروع الشجرة م ُغصن ُغُصون سرية ج ذمكرَيت ذكرى
 م شجرة شجر ج الشهداء الشهيد
 تكشف× تنُشر  تُغطِ ى املراد أفواه م شفة ِشفاه
 ج ُوُجوه / أوُجه وجه النساء اجلميَلت م اْلوراء اْلور
 البيداء ج الصحراوات الصحراء ميُميت×  ُُيىي
 م طائر طيور غمَناء شدو

   املراد هنا سيناء أغلى األمساء

                                                                                                                                                                                                     فارتسمت الفرحة والسعادة على وجوه أبنائها ، واستقبلوها ابلبشر والِتحاب .عادت الشرح: *
ساِلم يُرفرف جبناحيه سعيًدا بني األحياء .   *

ُ
                                                                   وها هو اْلمام األبيض اجلميل امل

ا أرض السَلم * بارَكة ُحلة من أغصان الزيتون ؛ لمُتعلّمن للعاِل أهنه
ُ

.                                                  والوائم ولبست أرض سيناء امل
وا أبرواحهم من أجل َترير أرض الفريوز  * رٌب من طيور اجلنة ؛ إلحياء ذمكرى الشهداء الذين ضحر                    وشارك ىف ركب النور سم

بارَكة من الغاصبني أعداء النور .
ُ

  *                                                                                                            امل
                                                                                                                                                                             وأخذت الفتيات اجلميَلت ذات العيون الساحرة تعزف أمجل األْلان؛من أجل أغلى األمساءسيناء.                                        
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                                                                                                                                     :من مظاهر اجلمال
                                          : تصوير مجيل للنور ابلشراب الذي يقدم ِف االحتفال بعودة سيناء وهذا يل على الفرحة الىت عمت سيناء ،ساقي النور

                                                                                                                                                                           وفيه إشارة اىل العبور العظيم.
                                                                                                                 جددواالستمرار واستخدام الفعل املضارع يفيد الت

                  ويوحي ابلسعادة والفرحة.                                                           الكأس بشراب ميأل: تصوير مجيل للضوء وس األضواءئك
                                                                                   .يهدى اْلائرين: تشبيه مجيل ْلمام السَلم ابلنور الذي محام مثل النور

                                                                                                                                                                 :يدل على زَيدة البهجة بعودة سيناء اىل املصريني. ذكر النور واَلضواء
 .                                                      رفرفته : تعبري مجيل يدل على فرحة اْلمام بعودة سيناء وحرصه على مشاركة املصريني فرحهم بيرفرف بني األحياء

                                                                    .تصوير مجيل لصحراء سيناء ابلفتاة اليت هلا وجه مجيل تتزين بغصون الزيتون املباركة وجه الصحراء:
                                                                                 : تعبري يدل على تعظيم الشهداء.  فقفوق األ نكرة للتعظيم .  طيور خضر:

                                                                          يدل على شئ من نعيم اجلنة الذي ُيظى به الشهداء.  :ووصف الطيور ابخلضر
                                                                            : شبه الطيور إبنسان يتذكر شهداء َترير سيناء.طيور خضر حتيي ذكرى الشهداء

                                                                                                                                : تعبري جيل يدل على سعادة الفتيات وهن يرددن اسم سيناءغناء فوق شفاه اْلور
                                                                                    إبنسان والفتيات تقدم له التحية تصوير مجيل حيث شبه سيناء ُييي أغلى األمساء:

                                                                                                                                              أسئلة جماب عنها
                                                                                                     مان قائل النص ؟ وماذا تعرف عنه ؟            س:

ر ، خترهج ىف كلية اآلداب جامعة القاهرة ، وله ديواَنن                                                                                              * الشاعر يوسف ُخليف ، هو شاعر مصرى ُمعاصم
                                                             من الشعر مها نداء القمم ومواقع النجوم ، وحصل على جائزة امللك فيصل وجائزة الدولة التقديرية .

                                                                      ت الثَلثة األوىل ؟                                                        مِبا وصف الشاعر سيناء ىف األبيا س:
ا خيول عربية ، وهادئة ووديعة مثل اْلمام األبيض ، وِبا سن ا عروس بدوية ، وأصيلة كأهنه ا مجيلة كأهنه ابل قمح ذهبية ، وجداول * وصفها أبهنه

                                                                                                                                 مياه عطرة المعة .
                                                                                                                         ما أهم الكنوز الغالية أبرض سيناء؟  س:

                                 *سيناء أرض مباركة غنية بكنوز الفريوز اجلميل والعقيق وجبماهلا الطبيعي واملياه الصافية كما أهنا بركة مصر وقد عادت إليها.       
                                                                                                                  ء َليتجزأمن مصر؟س:ما الدليل على أن سيناء جز 

                                                                                                                                *أهنا عادت إىل صدر الوادي ،فمصر هى أمها،وسيناء جزء اليتجزأ من تلك األرض فهى أرض مصرية ليس لغري املصريني حق فيها.
                                                                                                                               عَلما يدل تكرار ِذكر سيناء ىف األبيات ؟ س:

                                                                                                                                                                                                                                         . ،على ُحب الشاعر ال ، وتعلرقه ِبا تلذًذا وتعبريًا عن منزلتها ىف النفس،ويدل* 
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                                                                                                                                         س:ما أثر عودة سيناء؟
                                                                            العامة الىت مشلت الناس والطيور واألغصان،*عادت األضواء تعبريًا عن الفرح والبهجة

                                                                                                                ض يرفرف متنقًَل من مكان إىل آخر،وغصون الزيتون تغطى الصحراء لتستكمل صورة سيناء ىف أِبى مناظرها.فهذا مجام ساطع البيا
                                                                                                     . والرتاث القدمي ... واضِ ح ذلكتظهر ىف األبيات أتثُّر الشاعر ابلثقافة س:

ا يُدل على عروبة سيناء،واعتزازه بِتاث أمته العربيةالعريقة.* شبهه الشاعر سيناء ابخليول العربية،                                                                  ممم
                                                                                                                 ما شعور املصريني حينما عادت سيناء إليهم ؟ س:

    * عمه الفرح ، وانتشرت البهجة ىف ُكل مكان .
                                                                                                        تدريبات                                                  

    ول عربية          يناء خي          دوية          س         س   يناء ع     روس ب                     
  ة       ذهبي     ح       وسنابل قم         ات بيض        محام س        يناء                    
                                                                                      ة  اف وردي               ف       وق ضف  عطررق  راق         وج داول من                    

                                                                                   اخرت الصواب مما بني القوسني:                                     -أ
كَلمها خطأ(                                                                                 -ريفية-عكس"بدوية"                        )حضرية   -1
                                                           سنبلة(                                                        -سبيلة-مفرد"سنابل"                            )سبيل-2
                                                                                         كَلمها صواب(    -أعطار-مجع"عطر"                              )عطور-3

                                                                                                      مب وصف الشاعرِف هذه األبيات؟          -ب
                                                                                                    ما قيمة وصف الشاعر محامات ب"بيض"؟-ج

                                                                                                      ".   ول عربية          يناء خي          س ما اجلمال ِف"-د
                                                        .كتب مماَتفظ ما يدل على هذا املعىن ا زادت األضواءوحلق اْلمام الساطع متنقًَلمن مكان إىل آخر. مع عودة سيناء -ه

  وز عقيق سحرية           وك     ن     ريوز             ف     م            س    يناء مناج                            
                                                                                               در الوادي     تعود إىل ص     يل              وادي الن   س يناء متيمة                            

                                                  ما مرادف"فريوز"...........ومفرد"كنوز"..........ومرادف"عقيق".......ومجع"متيمة"........-أ
  أبسلوبك. مضمون البيتني السابقنيعرب عن  -ب

 ". يل       وادي الن   س يناء متيمة  ما اجلمال ِف"-ج
    غىت اجلمع والتنكري؟اجم وكنوز بصيِل جاءت كلمتا"من-د

   عَلم يدل تكرار ذكر سيناء؟-ه
رٌب من طيور اجلنة ؛ إلحياء ذمكرى الشهداء -و  .  غاىن َتيةلسيناءأمجل األحسناوات  وتغىن نساء وشارك سم

 اكتب مما حفظت ما يدل على هذا املعىن.    
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                                                                                                                  وَس األض   واءم ئ ن ورم        يصب كُ      َساقمى الوَ  َس  يناُء تَ ُعودُ                           
ثلُ           رمُف َبنَي األح    ياءم                 ورم       ي ُ  َرف             الن     َومَحاٌم أَبَيض مم

 ....ومجع"كأس".......ومجع"بيض".....ومضاد"يستقر"......هات من البيتني مضاد"الظَلم".....-أ
 األضواء"و"رفرفة اْلمام بني األحياء"؟-النور"ذكرعَلم يدل كل من -ب

ثلُ   -ن ورم      َساقمى الوَ  َس  يناُء تَ ُعودُ  -ج  .وضح اجلمال ِف كل منهما.   ورم              الن     َومَحاٌم أَبَيض مم
 اكتب مما حفظت ما يدل على هذا املعىن.    الفريوز الثمني  هللا من كنوزسحرية،تتمثهل ىفسيناء حباها -د

ى                            ن َشَجرم الزهيُتونم       تُغطّم ح   َوج َوُغُص وٌن مم   راءم         َ     َه الصه
     هداءم      َرى الش            َُتِيم ذمك األْفقم        َوطُ     يوٌر ُخضٌر فوقَ         

فاهم اْلُورم                     ماء                   ي األْس        ُُيِيم أَغلَ   َوغم   َناٌء فَ     وَق شم
 هات من األبيات:-أ

               ومفرد"وجوه"............ومجع"اْلوراء"..........ومضاد"أرخص........                                                             ومرادف"البيداء........مجع "شجرة"............
 ملاذا ذكر الشاعر)غصن الزيتون(بعد)اْلمام األبيض(؟ -ب

 ".     هداءم      َرى الش            َُتِيم ذمك ..َوطُ     يور  ما اجلمال ِف"-ج
  .اكتب مماَتفظ ما يدل على هذا املعىن إن سيناء مجيلة كعروس وهى هادئة ُمبة للسَلم كاْلمام األبيض . -د

 .                                               اكتب مما حفظت ما يدل على هذا املعىن فضمتهاإىل صدرها ىف حنان. مصرعادت إىل أمها-ه
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 الدرس اخلامس                                      
 ذكرايت أكتوبر                                      

 جنيب ُمفوظ :القائل
           م 1934م ،ودرس جبامعة القاهرة حىت حصل على ليسانس االداب ىف الفلسفة 1911من ديسمرب11ولد ىف حى اجلمالية ابلقاهرة 

 .م 1988م كما حصل على قَلدة النيل العظمى1988وقد حصل على جائزة نوبل ىف اآلداب
 م 2006أغسطس 30وتوىف  (000بداية وهناية-مصركفاح -خان اخلليلى-)الثَلثية:عمالهأومن أشهر 

 يوم السادس من أكتوبر ُيمل أطيب الذكرايت:
واألمل ىف طريق البناء والتعمري  من أكتوبر ، حمطة نُزوَّد منها ابلطاقة واهلمة 6ابلِبشر واَلستبشار جييء  يوم  ُمكلًََّل " 

 واْلرية ، جييء حامًَل أطيب الذكرايت"
 اللغوايت:
 املعىن          الكلمة ملعىنا               الكلمة
  اْلزن ×السروروالبهجة البشر متوجاً مزيًنا مكلَلً 
 موقف حمطة القدرة ج طاقات الطاقة
 اليأس× الرجاء األمل العزمية ج مهم اهلمة

 العبودية× االنطَلق اْلرية برياهلدم والتخ× التطوير والتنمية  التعمري
 ما يتذكره اإلنسان من ْلظات مجيلة )م( ذكرى الذكرايت أخبث×أفضل )ج( أطايب واملؤنث طوىب أطيب
 الشرح:

يقول الكاتب أبن يوم السادس من أكتوبر َيِت على املصريني كل عام وهو ُيمل البشرى ابلنصر واألمل ِف املستقبل 
 ابلعزمية من أجل تطوير وَتسني مستقبله.املشرق.فهو كاحملطة اليت متد املصري 

 من مظاهر اجلمال:
 : تعبري يدل على مدى فرحة الكاتب واعتزازه بيوم النصر.مكلًَل ابلبشر والسرور

 َيِت مزيًنا طلق الوجه.تصوير مجيل لليوم بشخص  أكتوبر:6جييء يوم 
 مصدراً الفرحة والكرامة واألمل: تعبري يدل على قيمة هذا اليوم ِف حياتنا ألنه حمطة نزود منها

 تصوير مجيل لألمل واهلمة ابلوقود الذي ُيرك اإلنسان للتنمية. نزود منها ابألمل:
تعبري يدل على رغبة الكاتب ِف هنضة وطنه ابلبناء املؤدي  تصوير مجيل للحرية والتعمري ابلطريق. :طريق البناء والتعمري واْلرية

 للحرية وتقديره هلا.،كما يدل على حبه للتعمري
 : تصوير مجيل للذكرَيت أبشياء مادية ُيملها اإلنسان.حامَل أطيب الذكرايت
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 ورمز إلرادتنا:00يوم السادس من أكتوبر عيد
وتُ رااًًث من األجماد ، ورمًزا ،  يفيض ويضيء ويبهر مبددا الغيوم والغبار ، فاستوي اليوم إبجنازه عيًدا من األعياد " النور

للسَلم ، داعية  النصر ونشواته ، مُمهِ دة جديد وتُ تاابع أنغام والنظام ، وبقوته فُِتحات نوافذ لتتدفق منها العزة من للشجاعة
البعث والنهوض ىف سباق عصر ُمنطِلق بقوة  ؛ لشقِ  طريق طويل حنو العقول والقلوب للرتكيز على مهوم طال إمهاهلا

 ."الصاروخ
 الشرح:

 السادس من أكتوبر عيدا وُمدا ورمزا للشجاعة يفتخر به املصريون بعد أن أزال غيوم اهلزمية.لقد أصبح يوم 
وأصبح فاَتة خري الستمرار االنتصارات وتسهيل طريق السَلم.كما دفع املفكرين إىل التفكري ِف املشكَلت والقضاَي اليت 

 رعة الصاروخ.أمهلوها سنوات طويلة, من أجل مسايرة العصر اْلديث الذي يسري بس

 من مظاهر اجلمال:
 : تشبيه لنصر أكتوبر ابلنور الذي ينتشر ليبدد الظَلمالنور يفيض ويضيء مبددا الغيوم
جعل الكاتب السادس من أكتوبر كالنور الذى يبدد الغيوم ويفرق السحب ويقضى على "النور يبهر مبدًدا الغيوم والغبار"

 اليوم.الغبار ،وهو تصوير يبني قيمة هذا 
 تصوير ليوم السادس من أكتوبر ابلشئ املادى الغاىل الذى يورث.أكتوبر تراث من األجماد"6"يوم

 .: تصوير مجيل للعزة ابملاء املتدفق ، مما يدل على كثرهتا بعد هذا االنتصارفتحت نوافذ لتتدفق منها العزة
 :استخدام يفيدالتجدد واالستمرار."تتدفق"

 تعبري يبني أثر أكتوبر ِف هتيئة فرص السَلم َتقيًقا للعدل واخلري.النصر:تتابع أنغام 

 املعىن       الكلمة املعىن          الكلمة
 يعجب ويدهش يبهر نحسري×وينتشريزيد يفيض 
 السحاب )م( الغيم الغيوم امثبت× مزيَلً  مبدداً 
 أو أصبح اكتمل استوي ذرات الِتاب الغبار
 واملهانةالذل × الكرامة والشرف العزة تنقطع وتتوقف×بقوة تندفعاملراد  تتدفق
 شقائه× واملراد:الفرحة لذاته نشواته  ،تقطع تنفصل× تواصل  أو تكمل تتابع
 يوم االحتفال )ج(أعياد عيد إمتامه , َتقيقه إجنازه

 متاعب ومشاكل)م( هم مهوم العجز× العزمية والرغبة  اإلرادة
 االنتصارات األجماد مريااث تراًثً 
 املوت×ياةاْل البعث أوصاْلة جاهزة ممهدة
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 : تعبري يدل على قيمة معركة أكتوبر من أجل َتقيق السَلم.ممهدة للسَلم
 تصوير أنغام النصر  بشخص ميهد الطريق من أجل صنع السَلم. أنغام النصر ممهدة للسَلم:
 إبنسان يدعو العقَلء ْلل املشكَلت املهملة. : تصوير للنصر أنغام النصر داعية العقول

تعبري فيه حث من الكاتب لنا على مَلحقة عصرَن وفيه داللة على سرعة النهوض يف سباق عصر منطلق بقوة الصاروخ""
 التقدم العلمى الذى يشهده العاِل.

                     .وقوتهشبيه التقدم العلمي ابلصاروخ لبيان مدى سرعته ت عصر منطلق بقوة الصاروخ:
 ويوم األمل:00إنه يوم النصر

وإصراره على اْلياة الكرمية ، وتضحية جنود بواسل قدَّموا أرواحهم بغري  "إن يوم السادس من أكتوبر مثرة تصميم شعب
يوم النصر ويوم  الزعماء إنه فداء للوطن ، وتدبري رجال محلوا األمانة بلياقة وجدارة وجَلل ، إنَّه فرصة لتحية حساب

 العظمة ويوم التفكري ويوم األمل"
 :الشرح

 هذا اليوم العظيم مثرة اجلهد واإلخَلص والعزمية القوية.
فتصميم الشعب على رد األرض املغتصبة وشجاعة اجلندي وتضحيته بنفسه وعزمية القادة وحسن تدبريهم, كلها عوامل 

 علينا َتية الشعب واجلنود والقادة الذين صنعوا هذا النصر العظيم.فيجب  ساعدت على االنتصار ِف هذا اليوم.
 اللغوايت:
 املعىن         الكلمة املعىن         الكلمة

 جبناء× شجعان)م( ابسل  بواسل مثر/مثار×نتيجة/فائدة مثرة
 تضحية فداء إصرار تصميم

 حكمة لباقة ختطيط وتفكري ُمكم تدبري
 حقارة× عظمة  جَلل استحقاق جدارة
 مناسبة فرصة العربة )ج( العظات العظة

 من مظاهر اجلمال:
 "تعبري مؤكد إبن .أكتوبرمثرة تصميم وإصراروتضحية وتدبري6"إن يوم 

 .صور فيه الكاتب التصميم واإلصرار والتضحية والتدبري بزروٍع كان مثره نصر أكتوبر العظيم
 اإلرادة وعظمة اجلهد املبذول خَلل املعركة.داللة على الصرب وقوة تعبري فيه 

 تصوير مجيل للروح أبهنا هدية عالية يقدمها اجلندي لبَلده. قدموا أرواحهم بغري حساب:
 يدل على منتهى اجلود والكرم والشجاعة. وقوله بغري حساب:  
 مجع للتكثري وتنكريمها للتعظيم. :بواسل-جنود   
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 :تصوير لألمانة بشيء ثقيل ُيمله رجال الوطن املخلصونرجال محلوا األمانة  
 كلمات تدل على مدى حكمة وقدرة القادة على محل األمانة. : بلياقة وجدارة وجَلل

 تعبري مؤكد إبن وفيه إشارة للوفاء حبق الزعماء والشهداء الذين عاشوا اْلرب حىت انتصروا.:إنه فرصة لتحية الزعماء
 م العظة ....ويوم التفكري.... ويوم األمل:إنه يوم النصر..... ويو 

 أوصاف متعددة أطلقها الكاتب على يوم السادس من أكتوبر ليدل على مدى قيمته.
 أسئلة جماب عنها

 س: عن أي يوم يتحدث الكاتب ؟ 
  1973ستحدث الكاتب عن يوم السادس من أكتوبر *

 الشعب املصري؟ ميدكيف َييت هذا اليوم كل عام ؟ وأبي شيء:س
 . ابلطاقة واهلمة واألمل ِف بناء مستقبلناَنميد* َيِت السادس من أكتوبر كل عام حامَل البشر والسعادة والسرور.*

 ؟ وكيف أصبح؟ 1973مب شبه الكاتب نصر السادس من أكتوبر س:
 بنجاح لإلرادة ِف صنع اجملد والعزة والكرامة.وأصبح هذا اليوم عيدا حنتفل فيه *شبه النصر ابلنور الذي يبدد غيوم النكسة.*

 ما أهم نتائج نصر أكتوبر ؟ :س
 عودة الكرامة والعزة للشعب املصري., وَتقيق السَلم واالستقرار من أجل تقدم البَلد.*

 كيف مت النصر يف هذا اليوم العظيم ؟   :س
مث بشجاعة جنود مصر الشجعان الذين ،كرمته وعزتهمت االنتصار ِف أكتوبر بفضل هللا مث عزمية الشعب وتصميمه على رد  *

 ضحوا بكل شيء من جل وطنهم. 
 ماذا قدم اجلنود يف املعركة ؟  وملن جيب تقدمي التحية؟:س

وجيب تقدمي التحية لكل من شارك ِف هذا النصر, فمن اجلنود الذين حاربوا بشجاعة وتضحية  ،قدموا أرواحهم فداًء لوطنهم*
  والقادة الذين خطوا بكل دقة ومهارة والشعب الذي صرب على احملنة وساند القادة واجليش من أجل النصر.

 للكاتب مطلبان يف هذا النص.فما مها؟ س:
 .االحتفال ِبذا اليوم إىل األبد-1*

 .مل األحداث اليت دارت حوله فنأخذ منها العربة والعظة فنصنع منها مستقبل مشرق متقدموأت-2
 س:كيف ترى العَلقة بني حرب أكتوبر وَّنضة الوطن؟

 .*فتح النصر ِف حرب أكتوبر الطريق للبدء ِف مشروعات تنموية كربى حيث وجهت الطاقات البشرية واالقتصادية للتنمية
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 تدريبات
واألمل ىف طريق البناء والتعمري  من أكتوبر ، حمطة نُزوَّد منها ابلطاقة واهلمة 6ابلِبشر واَلستبشار جييء  يوم  ُمكلََّل" (1)

 واْلرية ، جييء حامًَل أطيب الذكرايت"
 مرادف"مكلًَل"...........ومجع"مهة"...........ومضاد"األمل".........ومضاد"أطيب"...........ما -أ

 س من أكتوبر؟ادما الذى يشعربه الكاتب عندقدوم يوم الس-ب
 مب يزودَن يوم السادس من أكتوبر؟-ج

 .جييء حامًَل أطيب الذكرَيت" ما اجلمال ِف"-د
وتُ رااًًث من األجماد ، ورمًزا ،  مبددا الغيوم والغبار ، فاستوي اليوم إبجنازه عيًدا من األعياديفيض ويضيء ويبهر  " النور(2)

 "للشجاعة والنظام
 ما مرادف"يفيض"........ومفرد"الغيوم"..........ومضاد"الشجاعة"............ومضاد"النظام"...........-أ

 م؟1967م بعد نكسة1973مب شبه الكاتب نصر أكتوبر-ب
 ".يفيض ويضيء ويبهر مبددا الغيوم والغبار النور ما اجلمال ِف"-ج
لشقِ  طريق طويل ...للسَلم ،  النصر ونشواته ، مُمهِ دة جديد وتُ تاابع أنغام وبقوته فُِتحات نوافذ لتتدفق منها العزة من"(3)

 ."البعث والنهوض ىف سباق عصر ُمنطِلق بقوة الصاروخ حنو
 مامرادف"العزة".......ومجع"طريق"........ومضاد"البعث".............ومجع"الصاروخ"...........-أ

 ما الذي صنع هذا النصر العظيم؟-ب
 ."والنهوض ىف سباق عصر ُمنطلمق بقوة الصاروخ ما اجلمال ِف"-ج
الكرمية ، وتضحية جنود بواسل قدَّموا أرواحهم وإصراره على اْلياة  إن يوم السادس من أكتوبر مثرة تصميم شعب"(4)

 "فداء للوطن بغري حساب
 ومجع"تضحية".............ومفرد"بواسل"...........ومجع"تضحية".........ما مجع"مثرة"..........-أ

 اجلنود ِف املعركة؟ماذا قدم -ب
 وبواسل"يفيد"...........واجلمع يفيد.............تنكري"جنود -ج

 ."وإصراره على اْلياة الكرمية  إن يوم السادس من أكتوبر مثرة تصميم شعب ما اجلمال ِف" -د
 الزعماء إنه يوم النصر ويوم العظمة ويوم التفكري ويوم األمل" إنَّه فرصة لتحية("5)

 مجع"فرصة"........ومفرد"الزعماء"............ومضاد"العظمة".........ومجع"يوم"..........ما -أ
 هذا النص.فما مها؟للكاتب مطلبان ِف -ب

 ما نتائج نصر أكتوبر؟-ج
 .الزعماء إنه يوم النصر ويوم العظمة ويوم التفكري ويوم األمل" إنهه فرصة لتحية ما اجلمال ِف" -د
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 رقصة كفاح شعب مص

 للدكتور عزالدين فراج
 الفصل األول
 حترير مصر

 س: ماذا تعرف عن اهلكسوس ؟ومن أين أتوا؟ وملاذا جاءوا إىل مصر  ؟
 * هم مجاعة من الرعاة كانوا يعيشون ىف آسيا وجاءوا ملصر الحتَلهلا وأخذوا أواريس وجعلوها عاصمة هلم 

س كيف حكم اهلكسوس مصر ؟ وما موقف املصريني ؟                                                                         
على تفرقة صفوف الشعب والعمل  دأبناء مصر،يشر تاألموال،و  ةاألقوات ، وسرق حكموها ابرتكاب كل أنواع الظلم من هنب* 

 من عادات املصريني وتقاليدهم. يةوسخر 
 :عّم الغضب والسخط مجيع أحناء البَلد.موقف املصريني

 س إىل أين امتد زحف اهلكسوس يف مصر ؟
 * وصل زحفهم إىل ما نسميه اآلن )ُمافظة الشرقية( وعسكروا ِف بلدة )أواريس( وأقاموا ِبا وجعلوها عاصمة 

 ن ؟س يف عهد من أغار اهلكسوس على مصر ؟ ومن أي
 * ِف عهد الفراعنة / وأغاروا عليها من الشمال حىت وصل تقدمهم إىل ما نسميه اآلن )ُمافظة الشرقية(

 س ما الذي حرص اهلكسوس عليه ؟
 إضعاف كلمته (،و إمخاد قوته،و * حرصوا على ) تفرقة صفوف الشعب 
 س ما اجلرائم الىت ارتكبها اهلكسوس ؟

 تشريد أبنائهم   -4سرقة أمواهلم       -3     هنب أقواهتم  -2ظلم الناس       -1*
 راحوا يسخرون من عادات املصريني وتقاليدهم حىت بلغ مبليكهم أن يسخر من )سقنن رع(  أمري طيبة  -5  

 س من أمري طيبة ؟ وماذا تعرف عنه ؟
 معارضة ْلكم هؤالء األجانب الدخَلءأشدهم  -3أكثرهم إخَلصاً لبَلده   -2أقوى أمراء مصر   -1* أمري طيبة )سقنن رع( 

س ماالدليل على ُسخريةاهلكسوس من عادات املصريني وتقاليدهم؟ومااهلدف من رسالةملك اهلكسوس؟                                     
س وإذا ِل تُكف أفراس النهر عن : " إنه أفراس البحرىف طيبة تُزعمجه ىف  أواري -أمري طيبة  -* أرسل ملك اهلكسوس رسواًل يقول لسقنن رع 

ل من يُبميدها.                                                                                                 السخرية من أمري طيبة , وهتديده ألنه يزيد من عدد جيشه اهلدف من الرسالة: هذه األصوات فسرُيسم
 ملك اهلكسوس ؟                                                               س مب رد سقنن رع على رسالة 

ًبا: " هذا هتديد ووعيد أتُزعمجه أفراس النهر ىف طيبة ،  واملسافة بني طيبة وأواريس سبعمائة ميل أو تزيد " * صاح سقنن رع َغاضم
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 س ماذا قرر أمري طيبة بعدما خرج رسول ملك اهلكسوس ؟أو ملاذا اجتمع سقنن رع برجاله؟ومباذا انتهي اَلجتماع؟ 
 *قرر أن يرسل إىل كل أمراء مملكته للتشاور حول هذه اإلهانة اليت أرسلها ملك اهلكسوس .

 لى القضاء على اهلكسوس وطردهم من مصر.* وقد انتهى اجتماع األمراء أبهنم لن يسكتوا على هذه اإلهانة , واتفقوا ع
 س ما القرار الذى اختذه )سقنن رع( بعد اجتماعه ابألمراء ؟

 حىت يطردهم من البَلد هنائياً . * قرر ُماربة اهلكسوس
س" لن نرضى اْلياة ىف وطننا عبيًدا أذَلء ، ولن نقبل أن يتحكَّم فينا عدو يُفِسد علينا نفوسنا وأفكاران ، ويغتصب   

  أرضنا ، ويقتل أبناءان ، وُُيطِ م عزتنا وكرامتنا " . مان القائل ؟ وِلمان ؟ومىت ؟                                              
 * سقنن رع ، ألمراء مصر ، عندما اجتمع أبمراء مصر للرد على سخرية وهتديد ملك اهلكسوس .

 س النهر ؟س مباذا رد أمراء مصر على ما مسعوا من قصة أفرا
 وقال أمري "قفط" لن نقبل هذه اإلهانة أبدا .            د جتاوز الظاملون املدى.ققال أمري "بوتو" ل

 وقال أمري "أرمنت" ال بد من أتديب هذا امللك وطرده من بَلدَن .
 س مباذا وعد أمراء مصر للقضاء على اهلكسوس ؟

 يستطيع من أجل القضاء على اهلكسوس الظاملني.*وعد أمراء مصر أبن يقدم كل منهم ما 
 فقال أمري "أبيدوس" أنه سريسل كل الرجال ِف مقاطعته لكي يشاركوا ِف اْلرب .

 وقال أمري "قفط" أنه سيقدم اجلنود واملال الَلزم للقضاء على اهلكسوس .
 تو" أنه سيدبر املال واخليام والرجال والطعام .وقال أمري "بو 
 منت" أنه سيقدم العرابت اْلربية من أجل القضاء على اهلكسوس.وقال أمري "أر 

                                    ىف هذه املعركة ؟                                  -زوجة سقنن رع  -س ما دور إايح حتب 
ُمدَرًجا بدماء الشرف ،  *كانت لزوجة سقنن رع إَيح حتب الفضل ىف دفعه إىل ساحة الشرف ، حىت حارب عدوه وسقط

ر الصعيد منهم ، مُث توىفّم ، وخلفه أخوه  عت ابنها األكرب كاموس على مواصلة اْلرب ، وانتصر على اهلكسوس ، وطهه وشجه
 الشاب أمحس الذى كرهس حياته خدمة لوطنه.

لقد *                                                     ؟                                   ألعداءس ماذا فعل أمحس اب
فقد حارب اهلكسوس حىت وصل إىل عاصمتهم أواريس ىف الشمال حنو فريسته ، اندفع جيش أمحس حنو الرعاة اندفاع األسد

 وطردهم منها مث أخرجهم من مصر هنائًيا .
 س ما شعور جنود مصر أثناء اهلجوم على اهلكسوس والزحف إىل الشمال؟

 *لقد كان كل جندي متحمس للقاء األعداء لكي يقضي عليهم ويطردهم من بَلده وخيلصها من شرهم وفسادهم 
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 ( ؟،أبيدوس،بوتو،قفططيبة ،أرمنت  ،س ماذا تعرف عن )أواريس
 مكاهنا ِف ُمافظة الشرقية )مشال مصر( اختذها اهلكسوس عاصمة *)أواريس( 

 أحد مراكز ُمافظة األقصر.        )أبيدوس(مدينة بغرب البلينا بسوهاج. *)أرمنت( 
 )بوتو(قرب دسوق حالًيا.              )قفط(مدينة مبحافظة قنا.            .مكاهنا اآلن ِف األقصر *)طيبة(  

 تدريبات
 اهلكسوس إىل مصر من الشمال ،واستمر زحفهم حىت"أواريس"فأقاموا ِبا،وجعلوها عاصمة يعتصمون ِبا.." "لقد تسلل

 ماذا تعرف عن اهلكسوس ؟ومن أين أتوا؟ وملاذا جاءوا إىل مصر  ؟ -أ
  أين توجد مدينةأواريس"؟وماذا فعل اهلكسوس بعد استقرارهم ِف أواريس؟ -ب
 أمام العبارة اخلاطئة:الصحيحة وعَلمةأمام العبارة ضع عَلمة -ج
 عمل اهلكسوس على تفرقة الصفوف)    (.-1
 سخط املصريون وغضبوا من تصرفات اهلكسوس)     (.-2
 قابل سقنن راع هتديد اهلكسوس ابهلدوء التام)      (.-3
 كان سقنن رع مستبًدا برأيه)    (.-4
 (.  وقف أمحس ِف مطاردته للهكسوس عند أواريس)    -5
      ِل جيد الدخَلء غري الفرار إىل اجلنوب من جيش أمحس)    (.-6
 قدم أمري بوتواجلنود واملال)     (.-7
 زحف جيش أمحس من طيبة إىل الشرق)     (.-8
ر كاموس صعيد مصر من اهلكسوس)      (-9  طهه

 يفسد علينا نفوسنا وأفكاران"كم فينا عدو ح"لن نرضى اْلياة يف وطننا عبيًدا أذَلء،ولن نقبل أن يت
 من قائل العبارة السابقة؟-أ

 ما دور إَيح حتب زوجة سقنن رع؟-ب
 وضح ما انتهى إليه هذا االجتماع.مبيًنا دور كل أمري فيه.-ج

"وما إن التقى جيش أمحس ِبؤَلء الرعاة الدخَلء حىت اندفع حنوهم اندفاع األسد حنو فريسته،وانقض عليهم انقضاض 
 الطري اجلارح على صيده".

 من الدخَلء؟وملاذا فروا؟وإىل أين اجتهوا؟-أ
 ما القرار الذى اختذه سقنن رع بعد اجتماعه مع األمراء؟-ب

 مب صور الكاتب اندفاع اجليش املصري حنو عدوه؟-ج
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 الفصل الثاىن

 كفاح شعب مصر
 ما مصري دولة آشور ؟:س  

 مث ظهرت دولة "الفرس" اليت كانت الوريث الشرعي هلا  ،*اهنارت دولة " أشور " ِف القرن السابع قبل امليَلد 
 مىت هجم الفرس على مصر ؟ وما موقف املصريني منهم ؟:س

نتصر وقد ا ،*هجم الفرس على مصر بقيادة " قمبيز " بعدما ورث "الفرس" ملك دولة "آشور ىف القرن السابع قبل امليَلد
 الفرس ِف بداية األمر.

 .: ولكن الشعب املصري صمم على القتال واملقاومة حىت انتصر ِف النهايةموقف املصريني
 ما اخلدعة اليت جلأ إليها ملك الفرس ؟وما موقف املصريني منها ؟:س

سفينة ضخمة وأمر أبن تتجه إىل ن على القتال جلأ للسياسة واخلدعة , فقد جهز و املصريني مصمم أن*عندما وجد قمبيز 
  ."منف" وعليها مناٍد ورفع عليها الفتة كبرية يدعو فيها املصريني إىل التسليم دون حرب أو شروط

 :ولكن املصريني سخروا منها وتبعوها بنظرات اْلقد والسخرية .موقف املصريني
 َلفتة فوق صاريها؟س:إيل أين كانت تتجه السفينة الىت أعدها قمبيز؟وملاذا رفع 

 *أخذت السفينة تنتقل من قرية إىل أخرى حىت وصلت إىل منف .
 رفع الفتة لكي يطمئن املصريون إليه طالًبا منهم التسليم من غري حرب وبدون شروط.*

 ماذا فعل قمبيز عندما فشلت حيلته ؟:س
ا أكرب من َيتوا لزَيرته ألنه هو الذي سيمنحهم ويعطيهم ُمدً وطلب منهم أن أوهلا لني وأخرها هتديد*أرسل برسالة إىل املصريني 

 وهددهم أبهنم سيَلقون غضبه إذا ِل ُيضروا إليه. ،أُمادهم
 ما أثر الرسالة على املصريني ؟:س

 *رفض املصريون الرسالة, وزادهتم محاسة وِل تضعف من قوهتم واستقروا على رفض التسليم وعلى ضرورة املقاومة
 فعل املصريون برسول "قمبيز" ؟ وعَلم يدل ذلك ؟ماذا :س

 ولكنهم مسحوا له له ابلعودة ومعه رساله إىل قمبيز.رسول "قمبيز"  قتلوا*أراد بعض اجلنود أن ي
 ما مضمون رسالة املصريني إىل قمبيز ؟ وما أثرها عليه ؟ 8س

ال                 لقد تركنا رسولك يذهب بسَلم*أرسل املصريون برسالة إىل قمبيز من رسوله وفيها" نكتب إليك أيها اجلبان الرعديد 
ومادامت                     خوفا منك بل افتخارا بتقاليدَن اجمليدة ، ولكن إذا آثرمت سخطنا فسوف تعلمون ما حنن فاعلون بكم.

 ركان فسوف تعلم ما سيحل بك " . ياهها وما دامت مملكتنا موطدة الدعائم واألاألهنار تفيض مب
: أسرع قمبيز ودعا رجاله للتشاور حول هذه الرسالة اليت أرسلها املصريون إليه , واتفقوا على  أثر هذه الرسالة على قمبيز*

 حيلة هلزمية املصريني .
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 اذا ؟ما اْليلة اليت اتفق عليها قمبيز ورجاله ؟ ومل:س
أمرهم  ،ويدعوهم إىل وليمة عظيمة أعدها هلم فرعون ،*اْليلة هي أبن يرسل قمبيز رسوال إىل املصريني يتحدث ابسم فرعون 

 وذلك لكي يبعد فكرة اْلرب عن أذهاهنم . ،أبن َيتوا إليه دون سَلح
 النصر وخضعت البَلد كلها لقمبيز .فإذا رأى زعيم املصريني اَتادهم َتت راية زعيم غريه )قمبيز( خاف وَيس من 

أن املصريني مدربون على اْلرب عن أذاهنم،و ليخدع املصريني ويبعد عنهم فكرة اْلرب *والسبب الذي دفع قمبيز هلذه اْليلة 
 والسَلح وال ميكن هزميتهم سوى ابْليلة واخلدعة.

 س:ما موقف املصريون من هذه اْليلة؟
 مبيز وِل ينخدعوا ِبا.*قاطعوها وعلموا أهنا مكيدة من ق

 ما موقف قمبيز من هذه اْليلة ؟:س
وخيربوهنم  ،*أرسل قمبيز رجاله إىل مجيع أحناء مصر يطوفون وينادون على املصريني وخيربوهنم ِبذه الوليمة اليت أعدها فرعون هلم

وهددوا  ،ولذلك بشروا من ُيضر ابلنعيم الكبري،أبن فرعون أصدر أوامر كثرية سوف يعلنها هلم عندما َيتون إىل هذه الوليمة 
 من يرفض دعوة فرعون ابلغضب واللعن.

 ما موقف املصريني من هذه الوليمة ؟:س
وجهزوا جيوشهم ملواجهة  ،م ولذلك رفضوا هذه الوليمة*علم املصريون أهنا حيلة من قمبيز يريد ِبا أن يفقهم ويقضي عليه

 ولكن قمبيز استطاع االنتصار ِف اجلولة األوىل على " أبسماتيك " قائد املصريني ، ودخلوا منف عاصمة مصر .،الفرس
 . قاوم الشعب املصري الفرس مقاومة ابسلة . وضح ذلك وبني نتيجة هذه املقاومة :س

بلوا ِبا قمبيز فانتصر قمبيز ِف ابدئ األمر على )أبسماتيك( ودخل قمبيز )منف( إال أن الشعب * حشد املصريون اجليوش وقا
ِل يلن وِل يضعف ولكن راح الشعب يقاوم مقاومة األبطال وحولوا وادي النيل إىل شعلة كفاح وكلما عاود ملك الفرس الزحف 

 رده الشعب ذليَلً وَتررت البَلد من بطش الفرس
 الفرس عندما فتحوا منف عاصمة مصر ؟ما الذي ظنه :س

ولكن املصريني دافعوا عن أرضهم ضد الفرس حىت حرروها ،ني لن ُياربوا مرة أخرى *ظن الفرس أبن األمر قد انتهى وأن املصري
 ِف هناية األمر .

 ؟ ما العوامل اليت ساعدت املصريني على هزمية الفرس :س
 *اإلميان الشديد ابلوطن وحريته .

 *الدفاع عن مصر واملقاومة ضد احملتل ِف قوة وثورة كبرية.
 *االَتاد بني املصريني كأهنم رجل واحد للدفاع عن مصر .

           .           *صمود الشعب املصري وثباته ضد هذا احملتل الظاِل )الفرس(
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 تدريبات
يف القرن السابع قبل امليَلد تداعت دولة آشور وكانت دولة الفرس هي الوريث الشرعي هلذه اإلمرباطورية املتداعية, "

 ."وبدأ قمبيز يعد جيشا كبريا للهجوم على مصر
 مىت اهنارت دولة آشور؟ ومن ورث ملكها؟-1
 قمبيز جيهز جيوشه لغزو مصر؟ أملاذا بد-2

 "وجاءت األنباء إىل الفرس أن املصريني مصممون على الدفاع واَلستماتة،ومصرون على ان يكبدوا الفرس أكرب اخلسائر"
 مىت بدأ الفرس ِف غزو مصر؟وما األنباء الىت جاءت عن املصريني؟-1
 والسيطرة على املصريني؟ما اخلديعة اليت بدأ قمبيز بتنفيذها لدخول مصر  -2
 ما موقف املصريني من حيلة قمبيز؟-3

 "نكتب إليك أيها اجلبان الرعديد...لقد تركنا رسولك يذهب بسَلم َلفخوفًا منك،بل افتخارًا بتقاليدان اجمليدة".
 من اجلبان الىت تتحدث عنه العبارة السابقة؟-1
 ؟املصريون رسول اجلبان يذهب بسَلم ملاذا ترك -2
 ماذا فعل هذا اجلبان عندما جاءته الرسالة السابقة؟وما اْليلة الىت جلأ إليها؟-2
 ما موقف املصريني من هذه اْليلة ؟ -3

"وظن الفرس أن األمر يف مصر قد استتب هلم،وأن مصر أصبحت لقمة سائغة أوفريسة سهلة،لكن راحوا يقاومون مقاومة 
 ل األحرار،وأبوا أن يركنوا إىل اهلدوء يف ظل اَلستعمار البغيض.."األبطا

 استتب هلم األمر ِف مصر؟وماذا وجدوا من أهلها؟ ماذا ظن الفرس بعد أن-1
 قاوم الشعب املصري الفرس مقاومة ابسلة . وضح ذلك وبني نتيجة هذه املقاومة . -2
 -4                                                                               كيف انتهى كفاح املصريني ضد قمبيز؟-3

 اخلاطئة:أمام العبارة أمام العبارة الصحيحة وعَلمةضع عَلمة
 استطاع قمبيز أن خيدع املصريني)     (.-أ

 تداعت دولة آشور ِف القرن التاسع قبل امليَلد)     (.-ب
 قاوم املصريون فِتة بسيطة من الزمن)     (.-ج

 كان للمصريني اجلولة األوىل ِف معركتهم مع قمبيز)     (.-د
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 الفصل الثالث

 مصر خالدة على مر الزمن
 الدين ُيارب الصليبينيصَلح -1
 ملاذا أتى الصليبيون إىل مصر ؟ وما موقف املصريني منهم ؟:س

 .ويسرقوا خرياهتا ،وُيطموا كربَيئها  ،*جاء الغزاة إىل مصر ليستعبدوا أهلها 
 وطردوا الغزاة من أرضهم . ،ِف وجه الغزاة وِل يقبلوا ِبذا االحتَلل  املصريون وقف*

 من أين جاء الصليبيون ؟ وإىل أي بلد وجهوا ضرابهتم ؟:س
 قرن قرابةواستمرت محَلهتم ،*جاء الصليبيون من أوراب )فرنسا واجنلِتا والنمسا ( وقد وجهوا ضرابهتم إىل الشام وآسيا الصغرى 

 كما هزموا الدول األخرى .  مث اجتهوا إىل مصر ظنا منهم أهنم يستطيعون هزميتها ،من الزمان
 ملاذا فكر الصليبيون يف احتَلل مصر ؟ وما موقف الشعب املصري منهم ؟:س

فقد اعتقدوا أهنم يستطيعون هزميتها مثلما هزموا الشام وآسيا ،*فكروا ِف احتَلل مصر بعدما هزموا الشام وآسيا الصغرى 
 ولكن شجاعة جنود مصر أفسدت عليهم خططهم . ،الصغرى 

 كم املدة الىت ظلت ضرابت الصليبيني تتواىل على الشام وآسيا الصغرى؟:س
 *قرابة قرن من الزمن.

 من الذي حرر بيت املقدس ؟ ومىت ؟ ومبا يتصف ؟:س 
وكان يتصف حبسن معاملة األسرى فقد دفع  ،ه  583ن األيويب بيت املقدس من أيدي الصليبيني ِف عام *حرر صَلح الدي

 وعفا منها النساء والشيوخ واألطفال . ،الغرامة عن فقرائهم 
 ما مظاهر رمحة صَلح الدين وشهامته ؟وعَلم يدل ذلك ؟:س

عفا عن النساء واألطفال و ،وكان يدفع الغرامة اْلربية عن فقراء الصليبيني ،ح بيت املقدس أحسن معاملةاألسرى*بعدما فت
مث ذهبت إىل صَلح الدين تبكي وَتكي له كيف  ،حدث أن إحدى نساء الصليبيني فقدت طفلها أثناء املعارك ، والشيوخ

 أعادوه إىل أمه .وابلفعل فقد وجدوه و  ،فأسرع صَلح الدين وأمر رجاله أبن يبحثوا عن الطفل  ،فقدت ابنها 
 *يدل ذلك على تسامح اإلسَلم واملسلمني ِف معاملة غري املسلمني ويدل كذلك على عظمة اإلسَلم.

 واقعة املنصورة:-2
 ما رد فعل الصليبيني على هزمية حطني ؟وملاذا هجموا على مصر ؟:س

 . للثأر من العرب واملصريني*أراد الصليبيون أن يثأروا هلزميتهم ِف معركة حطني فجهزوا جيشا كبري 
 س:أين نزلت اْلملة الصليبية؟وكم بقيت؟وملاذا؟

 يت ستة أشهر؛ولذلك ليستكمل لويس معدات محلته قبل استئناف زحفه.ق*نزلت دمياط،وب
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 س:ما موقف املصريني بعد جمئ اْلملة الصليبية؟
 *مجعوا مشلهم ووحدوا أمرهم منتظرين ساعة اجلهاد والقتال.

 قائد اْلملة الصليبية على مصر ؟ومباذا أرسل إىل الصاحل جنم الدين ؟من هو :س
وقد أرسل إىل الصاحل جنم الدين سلطان مصر برسالة يهدده فيها ويتوعده وخيوفه من  ،* هو امللك لويس التاسع ملك فرنسا 

 أبن الصليبيون سوف يهزمون املصريني كما هزموا العرب ِف األندلس .
 عندما كان الصليبيون يستعدون للزحف على املنصورة؟س:ماذا حدث 

 *توىف امللك الصاحل جنم الدين أيوب ملك البَلد.
 على هذه الرسالة ؟ردالقاضى  س  مباذا

فقد وصل كتابك وأنت تتوعد بكثرة جيوشك،وعدد أبطالك،ولكنك نسيت أننا أرابب السيوف،وما قتل منا فرد 00"أما بعد
فردإالجددَنه والبغى علينا ابغ إالدمرَنه ولو رأت عينك أيها املغرور حد سيوفنا وعظم حروبنا ،وفتحنا منكم اْلصون إال 

 والسواحل؛لكان لك أن تعض أَنملك من الندم "
 س ملن كانت اجلولة األوىل من املعركة ؟ وما أثرها على الصليبيني واملصريني ؟ 

ليستكملوا معداهتم اْلربية قبل استئناف ،ىل من املعركة واحتلوا مدينة دمياط ملدة ستة أشهر*انتصر الصليبيون ِف اجلولة األو 
 القتال .

 أما املصريني فقد مجعوا مشلهم ووحدوا أمرهم منتظرين ساعة اجلهاد .
 س ما املصيبة الكربى اليت أصابت البَلد أثناء القتال ؟ وما أثرها على شجرة الدر ؟

 ة كربى وهي موت السلطان جنم الدين سلطان مصر,وقد احتارت شجرة الدر *أصابت البَلد مصيب
 فيما تفعل , مث استقرت على فكرة عبقرية , أبن ختفي نبأ موت امللك عن اجلنود والناس مجيعا .

 س  ملاذا أخفت شجرة الدر خرب موت امللك عن الناس مجيعا ؟ وماذا فعلت جبثته ؟
فينهزمون ،فتقل محاستهم وتضعف معنوَيهتم ،امللك حىت ال يؤثر ذلك ِف نفوس اجلنود والشعب* أخفت شجرة الدرخرب موت 

 كما خافت أن يؤدي ذلك إىل التفكك والفرقة بني الناس ،أمام األعداء
ومحلته ِف سفينة إىل القاهرة دون أن يعلم أحد ما ِف الصندوق  ،ووضعتها ِف صندوق من الصندل وقد حنطت جثة امللك

 جثمان امللك جبزيرة الروضة ِف وسط النيل . ودفن
 س  كيف جرت اْلياة يف مقر القيادة ابملنصورة ؟ وما الذي أعلنته شجرة الدر ؟

  ،* سار كل شيء ِف املنصورة كما هو دون أن يعلم أحد شيء عن موت امللك
 فقد أعلنت شجرة الدر أن امللك مريض وال يستطيع أن يقابل أحد .
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 الذي كان يقود البَلد يف هذه األثناء ؟س من 
وتصدر األوامر للجند الشعب ابسم زوجها جنم الدين ،*كانت شجرة الدر تقوم بتدبري شئون الدولة وتضع اخلطط للحرب

 وكأنه حي.
 اليت ترفع إليه خترج من قصر السلطان وعليها رأيه وخامته دون أن يشعر أحد مبوت امللك . وكانت مجيع الرسائل 

 ما دور شجرة الدر يف هزمية لويس التاسع وجنوده ؟ س
 لدين حىت التضعف عزمية اجلنود.اكتمت نبأ وفاة زوجها امللك الصاحل جنم -1*

 هنضت بتصريف شئون امللك وتدبري أمر اْلرب وإصدار األوامر ابسم زوجها إىل اجليش.-2
  العدو.وترسم اخلطط وترقب حالة راحت ترقب بنفسها حالة اجليش -3
 ألفت فرقة تشبه الفدائيني تنقض على معسكرات الصليبيني.-4

 س ما دور فرقة الفدائيني الىت كونتها شجرة الدر ؟
  . اخلوف والقلق ِف نفوس األعداءوتثري ،وتقتل اجلنود،وَترق اخليام  ،آتشنخترب امل،*  تنقض على معسكرات الصليبيني 

 التاسع ؟س كيف هزم املصريون لويس 
رجاله ونسائه ُياربون لويس ومن معه من جنود ِف الشوارع وفوق  داخل مدينة املنصورة مث خرج كل  * َتصن الشعب املصري

 املنازل حىت قضوا عليهم مجيعا .
 دار ا أن َيسروه هو ومن بقي من جيشه ومت أسره ِف وسجنه ِفو وقد هرب لويس من املعركة بعد اهلزمية ولكن املصريني استطاع

 مث مت إخَلء سبيله بعد أن دفع فدرية كبرية نظري ما أفسده ِف بَلدَن . ،ابن لقمان
 املغول يدمرون حضارة العامل: -3

 س من أين جاء املغول ؟وىف أى قرن كان انطَلقهم؟وماذا فعلوا مع الصني؟
 إمرباطورية الصني ويلتهموهنا واستولوا على إيران.نطلقوا ُياربون اوىف القرن الثالث عشر *من منغوليا مشال الصني .

 س ما الدول الىت استوىل عليها املغول وهم ىف طريقهم إىل مصر ؟
 الشام . -4  العراق  -3  إيران  -2  الصني  -1

 ماذا طلب املغول من اخلليفة العباسي ؟ وما موقفه من طلبهم ؟  من قائد املغول؟و س
 طلب املغول من اخلليفة العباسي تسليم بغداد لكنه رفض وردهم ِف كربَيء. قائداملغول"هوالكو"و *

 س  كيف كانت بغداد قبل دخول املغول ؟ وكيف انتصر  املغول عليهم؟
بغداد،  *كانت بغداد كعبة العلماء، ودرة اإلسَلم ، عندما جاء املغول نصبوا حوهلا اجملانيق وقذفوها من كل مكان حىت سلمت

  انطلقوا فيها تدمريا وختريبا .مث
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 س ما الذي ظنه املغول عندما اقرتبوا من مصر ؟ وما وقف املصرين منهم؟ 
لكن الشعب املصري أىب أن يستسلم هلم ووقف ِف وجه الغزاة حىت   *ظنوا أن مصر ستسلم هلم كما سلمت غريها من البَلد،

انتصر عليهم .
ه ؟ وهل حتقق ؟وكيف ذلك ؟س  ما الذي كان قطز يتوقع

* كان يتوقع أن املغول يفكرون ِف دخول مصر واالستيَلء عليها / وقد َتقق ذلك / حيث أرسل هوالكو أربعة من رجاله 
ُيملون إىل قطز رسالة تفيض ابلتهديد والوعيد 

 س اذكر ما جاء يف رسالة هوَلكو؟
قال )من ملك امللوك شرقاً وغرابً يعلم امللك املظفر قطز وأهل مملكته أننا جند هللا ِف أرضه سلطاَنً على من حل به غضبه  * 

ليس لكم من سيوفنا خَلص وال من مهابتنا مناص خيولنا سوابق وسهامنا خوارق وسيوفنا صواعق وقلوبنا كاجلبال وعددَن  
أماننا سلم (كالرمال فمن طلب حربنا ندم ومن قصد 

 س ما رد فعل املصريني على رسل هوَلكو ؟
* استقبل املصريون رسل املغول ِف كربَيء وسخرية تليق ِبم وأمر قطز بقتلهم وعلق رءوسهم على ابب زويلة وخرج قطز على 

رأس اجليش ملَلقاة املغول
 عد قطز شعبه لقتال املغول ؟أس  كيف 

القرى واملدن لنشر اْلماسة والشجاعةىف نفوس الشعب ودعوة الناس للتطوع ىف اجليش .*أرسل املشايخ والعلماء إىل 
س  ماذا فعل قطز برسل املغول ؟ وعَلم يدل ذلك ؟ 

*قام بقتلهم وقطع رؤوسهم وتعليقها على ابب زويلة ويدل ذلك على شجاعة قطز .
وملاذا؟س ما الذي قرره قطز يف حربه للمغول؟

حىت مينع شرهم عن الناس. ، الشام بعيدا عن مصر*قرر أن ُيارِبم ِف
 س علل كان ظهور اجليش املصري يف غزة مفاجأة للمغول ؟ 

*ألهنم ِل يتوقعوا أن يكون رد املصريني سريعا وحامسا وأهنم جاهزون للقتال.
س ما أثر ظهور اجليش املصري يف غزة على املغول ؟ 

اجليش املصري. *اضطر املغول إىل الِتاجع عن غزة فدخلها
 س أين كان مكان املعركة ؟ وملاذا مسيت بذلك اَلسم ؟

*اشتعلت املعركة فاألردن ابلقرب من قرية صغرية عند منابع هنر جالوت اليت تتفجر من عيون اجلبال .
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 س ما اخلطة اليت وضعها قطز للنصر على املغول ؟
املغول على املصريني يتظاهر املصريون ابالنكسار والفرار, مث َتدثت ثغرة يتقدم املشاة ملواجهة فرسان املغول عندما يضغط -1

 ِف اجليش املصري يندفع فيها املغول ويقطعوا فيها مسافة طويلة .
 عندما يدخل املغول ِف وسط اجليش املصري ُياصرهم السلطان قطز ويستأنف اهلجوم عليهم مبساعدة قوات اجلانبني -2
بقيادة األمري بيربس الذين هجموا على املغول وظلت املعركة من الصباح حىت الظهر, فاهنزم املغول  وهنا جاء دور الفرسان-3

 وتراجعوا إىل التَلل اجملاورة. 
 فهجم عليهم اجليش املصري حىت قضى عليهم مث بدأ يطاردهم بيربس حىت أخرجهم من الشام كلها. -4

 اتريخ البشرية كلها؟س  علل ملاذا أصبح يوم عني جالوت يوم عظيما يف 
*ألنه لوال االنتصار على املغول ِف هذه املعركة الندفع املغول إىل املغرب و األندلس وأورواب ُمربني مدمرين كل ما يقف ِف 

 طرقهم.
 س  ما اسم املعركة اليت انتصر فيها قطز ؟ وأين كانت ؟

 هنر عني جالوت أبرض فلسطني* امسها) عني جالوت( / وكانت عند قرية صغرية تقع على منابع 
 س ملاذا مسيت معركة عني جالوت ِبذا اَلسم ؟

 .*ألن املعركة كانت عند قرية صغرية تقع عند منابع هنر جالوت اليت تتفجر من عيون اجلبال
 تدريبات

 وقوة""جاء الصليبيون من أوراب يوجهون محَلهتم على الشام وآسيا الصغرى وظلت ضرابهتم تتواىل يف شدة 
 من أين جاءت هذه اْلملة؟ وما أهدافها؟-1
 وما موقف الشعب املصري منهم ؟ -2
 وضح. ظهرت األخَلق اإلسَلمية ِف تعامل صَلح الدين مع الصليبني -3
و بقيت فيها ستة أشهر حىت ،وعلى رأسها لويس ملك فرنسا واستولت على دمياط،وجاءت هذه اْلملة الصليبية"

منتظرين ساعة  ،مجعوا مشلهم ووحدوا أمرهمان من املصريني إَل أفما ك ،معداته محلته قبل استئناف زحفهس يستكمل لوي
 ."اجلهاد والقتال

 من هو قائد اْلملة الصليبية على مصر ؟ومباذا أرسل إىل الصاحل جنم الدين ؟-1
 ملن كانت اجلولة األوىل من املعركة ؟ وما أثرها على الصليبيني واملصريني ؟ -2 

 مب رد السلطان جنم الدين األيويب على رسالة لويس؟ -3
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 راحت شجرة الدر ترقب هي نفسها حالة اجليش وترسم خطط القتال, وترقب حركات العدو, وألفت فرقة تشبه  "
 ."بيني خترب املنشآت وحترق اخليام وتقتل اجلنود وتثري اخلوف والقلق يف نفوسهمالفدائيني اآلن تنقض على معسكرات الصلي

 ملاذا اهتمت شجرة الدر أبحوال اْلرب بنفسها؟ وكيف كان ذلك؟-1
 ما األمر الذي أخفته شجرة الدر عن الناس؟ وملاذا؟-2
 كيف استطاعت شجرة الدر إخفاء نبأ وفاة امللك؟-3
 الفاصلة مع الصليبيني؟ وكيف كان انتصر املصريون؟أين بدأت املعركة -4
انطلقوا يندفعون كالسيل اجلارف جنويب الشرق, فاستولوا على إيران يف غري جهد, مث أرسل هوَلكو إىل اخلليفة العباسي  "

 ."طالبا منه اخلضوع واَلستسَلم
 من هؤالء الذين تتحدث عنهم العبارة؟ ومن أين أتوا؟ -1
 ما موقف اخلليفة العباسي من طلب هوالكو؟ وما نتيجة ذلك؟-2
 ي اعتقده املغول جتاه مصر؟ وكيف قابل ذلك السلطان قطز؟ما الذ-3
 أرسل هوالكو إىل سلطان مصر الرسل ابلتهديد والوعيد, فماذا قال؟ وما موقف السلطان قطز من ذلك؟-4
 ما املفاجأة اليت تَلقها املغول؟ وما نتيجتها عليهم وعلى املصريني؟-5
 ضعها السلطان قطز؟أين وقعت املعركة الفاصلة؟ وما اخلطة اليت و -6
 ما دور األمري بيربس ِف املعركة؟-7
 أمام العبارة اخلاطئة:أمام العبارة الصحيحة وعَلمةضع عَلمة -8

 استمرت املذحبة ِف عني جالوت من الصباح حىت املساء)     (.-أ
 تواىن قطز عن مطاردة اجليش املغويل املهزوم حىت يطهر بَلد الشام)     (.-ب

 يفكر الصليبيون ِف استعمار الشرق بعد ان هزمهم صَلح الدين)     (.ِل -ج
 املغول)    (.محت مصر العاِل من وحشية -د

 "إننا حنار قوًما طلبوا حربنا،ولسنا حنارب النبل واإلنسانية".قاهلا امللك الصاحل.)     (.-ه
 مصر)    (.أفسدت عزمية وشجاعة اجلنود املصريني أطماع الصليبيني ِف -و
 استمرت الدولة العباسية ستة قرون كاملة وانتهت على أيدي الصليبيني)    (.-ز

 احتل لويس التاسع املنصورة)     (.-ح
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 الفصل الرابع

 مصر الثائ رة
 املقاومة الشعبية ىف اَلسكندرية والقاهرة:-1

 س ماذا فعل انبليون قبل نزوله إىل اإلسكندرية ؟ 
*أرسل رسوله إىل السيد ُممد كرمي ُمافظ اإلسكندرية يعرض عليه البقاء ِف منصبه إذا ساعد اجليوش الفرنسية على النزول إىل 

 أرض الوطن .
 س ما موقف حممد كرمي مما عرضه انبليون ؟ وعَلم يدل ؟

*رفض أن يِتك بَلده فريسة للمعتدي األجنيب وِل ختدعه األلفاظ الرباقة, وأخذ يكافح على رأس بقية من اجملاهدين األحرار 
 حىت قبض عليه رجال َنبليون وأرسلوه إىل القاهرة حملاكمته . 

 *ويدل على حبه للوطن وتضحيته ووطنيته.
 س ملاذا مل يستجب حممد كرمي لرغبات انبليون ؟

 ه رجل صادق الوطنية ُمب لبَلده غيور على كرامة دينه ووطنه .*ألن
 س مب أمر انبليون اجمللس العسكري املشكل حملاكمة حممد كرمي ؟ 

 *أمر أن أن ُيكم عليه ابلقتل رميا ابلرصاص مع مصادرة أمواله وأمَلكه. 
  ألف رَيل.وأعطاه اْلق ِف أن يفدي نفسه من املوت بدفع ثَلثني 

 حممد كرمي من حكم احملكمة؟س ما موقف 
*ِل خيشى السيد ُممد كرمي من املوت بل إنه قال لألعضاء احملكمة العسكرية الفرنسية أنه ِل يتمسك حبياته, ألنه يعلم أهنا 

 منتهية ِف وقتها الذي حدده هللا هلا, مث قرأ قول هللا تعاىل "قل لن يصيبا إال ما كتب هللا لنا"
 مي ألعضاء احملكمة العسكرية الفرنسية ؟س عَلم تدل كلمة حممد كر 

 *تكشف عن شجاعته النادرة, وإميانه بقضاء هللا وقدره.
 س من البطل الذي التف حوله الشعب بعد حممد كرمي؟ وماذا فعل؟

ذا اخلطر ، *التف الشعب حول السيد عمر مكرم, الذي رأى أنه الواجب يُنادميه إىل العمل ، وإىل ُمكاَفحة العدو ، وُُمَاَِبة ه 
م الصفوف ىف ُكل مكان م الصفوف وراح يُذكمى الوطنية ىف الصدور ، ويُنظّم  فتقده

 اذكر بطولة من بطوَلت القاهرة .أو س اكتب ما تعرفه عن حي اْلسينية ؟
متكن من االنتصار *  أحد أحياء القاهرة اليت اشتعلت فيها الثورة ضد  الفرنسيني وظهرت فيها شجاعة القصابني ولكن َنبليون 

 بقوة مدافعة وكثرة عتاده .
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 س ما الذي آمن به انبليون أمام صمود شعبنا العظيم ؟
 أنه أمام شعب عنيد لن يسكت حىت تعود له حريته واستقَلله. -1
 يثور عليه.أنه لن يستقر له األمر وشعب مصر مازال   -3شعب إال إذا َتققت مطالبه كاملة.أنه لن هتدأ ثورة هذا ال -2

 س  مىت غادر انبليون مصر ؟ وملاذا ؟
 م عندما علم بتدهور مركز فرنسا اْلريب ِف أورواب. 1799*غادر مصر سراً ِف أغسطس 

 س  من الذي قاد اْلملة بعد انبليون ؟ ومباذا شعر ؟
َنبليون غادر مصر إىل فرنسا دون أن ولكنه شعر ابلغيظ الشديد ألن ،*قاد اْلملة بعد َنبليون أحد أكرب قادته ويسمى كليرب

 يقابله أو يستشريه.
 س مب وصف املؤرخون ثورة القاهرة يف عهد كليرب؟

تعاون مجيع أفراد الشعب املصري سواء رجال أو نساء أو كبار أو  *وصف الؤرخون كفاح شعبنا املصري أبنه فاق كل حد،إذ
والنساء قدمن حليهن ومهورهن والفقري قدم روحه حىت صنع األهايل صغار وقدم كل فرد ما يستطيع فالغَن قدم ماله وأرضه, 

 القذائف من حديد املساجد.
 س حتدث عن ثورة القاهرة أثناء حكم كليرب ؟ 

*لقد تعاون مجيع أفراد الشعب املصري سواء رجال أو نساء أو كبار أو صغار وقدم كل فرد ما يستطيع فالغَن قدم ماله وأرضه, 
 قدمن حليهن ومهورهن والفقري قدم روحه حىت صنع األهايل القذائف من حديد املساجد.والنساء 

 س ما دور النساء يف ثورة القاهرة ضد كليرب ؟
*كانت بطوالت النساء عظيمة فكن يصنعن الطعام للثوار و َيخذن اجلنود الفرنسيني قهرًا إيل املنازل القريبة لقتلهم ودفنهم 

 َتت الِتاب.
 اً استمرت هذه الثورة؟ س  كم يوم

 *استمرت سبعة وثَلثني يوما. 
 س  ماذا فعل كليرب ليخمد الثورة ؟

* حاصر القاهرة ابملدافع الثقيلة ونع وصول األغذية إىل الشعب حىت خيم شبح اجلوع على أهل القاهرة ومع ذلك ظل الشعب 
 اثئراً ال جوع خييفه وال مدافع ترهبه.

 قة البحر الصغري:املقاومة الشعبية ىف منط-2
 س من هو حسن طوابر ؟

*هو زعيم منطقة املنزلة وكانت له الزعامة على سكان الشواطئ املمتدة على طول هذه البحرية, وكانت له الكثري من مراكب 
 الصيد.
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 س كيف حاول الفرنسيون أن يتقوا خطره عليهم ؟
يلن هلم, فحاولوا إرهابه وإخافته هو وجنوده, وَتركت محلتهم *حاول الفرنسيون أن جيتذبوه لصفوفهم ولكنه ِل يضعف وِل 

 واجتهت إيل بلدة اجلمالية
 س ماذا فعل حسن طوابر عندما بدأت محلة انبليون بوانبرت؟

 *اتصل مبشايخ القرى وأهلها وراح ينظم الصفوف ويثري اْلماسة ِف الصدور وُيرك فيهم روح الوطنية .
 الصغري؟س أين تقع منطقة البحر 

  *تقع بني املنصورة وحبرية املنزلة.
 س  حاول الفرنسيون إغراء حسن طوابر وهتديده ؟ وضح ذلك؟ 

 حاول الفرنسيون أن جيتذبوه لصفوفهم ولكنه رفض . -1
اضطر الفرنسيون أن يرهبوه ورجاله وَتركت محلتهم إىل بلدة اجلمالية ولكنها وحلت ِف حبر أمشون لقلة املياه ِف هذه  -2

 املنطقة, فأسرع األهايل ميطروهنم ابلرصاص 
 قوها.استمرت املعركة مخس ساعات وانتهت ابنتصار املصريني, لكن أثناء انسحاب الفرنسيني أشعلوا النار ِف البلدة وأحر -3
 وقد حاول اجلنرال فيال اجتذاب حسن طوابر إليه مرة اثنية ولكنه فشل ِف ذلك لرفض البطل املصري أن خيون بَلده -4

 س  أراد الفرنسيون إرهاب )حسن طوابر( ورجاله بعد أن فشلوا يف ضمه إليهم . فماذا فعلوا ؟
 ى من فيها * جهزوا سفنهم واجتهت إىل بلدة اجلمالية حملاربتها والقضاء عل
 س  ماذا حدث لسفن العدو عندما وصلت بلدة اجلمالية ؟

 * عندما وصلت وأصبحت مبحاذاهتا وحلت ِف حبر أمشون من قلة املياه فيه 
 س  ما موقف املصريني عندما وحلت سفن العدو ؟

 * انتهزوا الفرصة وراحوا ميطروهنم وابَلً من الرصاص واألحجار 
 س  ما نتيجة املعركة يف اجلمالية ؟

* نشبت معركة عنيفة دامت مخس ساعات انتهت ابنتصار املصريني وانسحب الفرنسيون ولكن بعد أن متكنوا من إشعال النار ِف 
 البلدة 

 الية؟س ما أثر انتصار املصريني يف معركة بلدة اجلم
 حولهمن التفاف الناس  *رفع هذا االنتصار من الروح املعنوية لشعب مصر, وشجع حسن طوابر لَلستمرار ِف املقاومة, وزاد

 س ما موقف حسن طوابر من الثورة يف دمياط ؟
واشتبك اجلميع مع الفرنسيني *قرر طوابر أن يعاون أهايل دمياط ىف ثورهتم فحشد مراكبه ِف حبرية املنزلة وَتركت جتاه دمياط 

وانتصر املصريون أواًل  حىت طلب الفرنسيون النجدة فجاءهتم من كل مكان فتحول موقفهم من الدفاع إىل اهلجوم فانسحب 
  .املصريون إىل قرية الشعراء جنوب دمياط
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 س مب تعلل تراجع املصريني إىل قرية الشعراء ؟  
 اً هلم.  وذلك ليتحصنوا ِبا واختذوها معسكر *   

 س ملاذا جن جنون اجلنرال فيال ؟ وماذا فعل ؟
 للسفن اْلاملة للجنود الفرنسيني *عندما اثر أهايل عزبة الربج وقتلوا حاميتها الفرنسية وكذلك مهامجة سكان ميت اخلويل 

 *انطلق هو وجنوده يقتحمون القرى ويقتلون النساء واألطفال ويشعلون فيها النريان . 
 ى امتدت الثورة ؟ وما موقف اجلنرال فيال ؟س إىل أى مد

 وتربص سكان )ميت اخلويل( ،* امتدت وانتشرت فثار أهاىل )عزبة الربج( وقتلوا اْلامية الفرنسية اليت ِبا 
 الواقعة على النيل وراحوا َيخذون السفن اْلاملة للجنود الفرنسيني ويهامجوهنا وقتلوا كثرياً منهم

جنونه وفقد أعصابه فامتأل ابْلقد على الثورة والثوار وراح هو وجنوده يقتحمون القرى وينهبوهنا ويقتلون جن " فيال"موقف 
 نساءها وأطفاهلا ورجاهلا مث يشعلون فيها النار

 س  ماذا فعل بوانبرت للقضاء على بلدة املنزلة ؟ وهل جنح يف محلته ؟
ملنزلة لَلستيَلء عليها وأرسل ِف الوقت نفسه محلة أخرى من جهة البحر * قرر بوَنبرت إرسال محلة عسكرية جديدة إىل بلدة ا

 . ولكنه ِل ينجح ىف محلته 
 س  ملاذا فشلت محلة انبليون على مدينة املنزلة ؟ أو ما اخلطة اليت وضعها حسن طوابر ؟

ا أما الثانية القادمة عن طريق البحر * فشلت ألن اْلملة األوىل عندما وصلت عن طريق الرب وجدت املنزلة خالية متاماً من أهله
 فوجئت مبراكب حسن طوابر وقد احتشدت ابلثائرين تقف ِف صمود للفتك بقوات فرنسا.

 املقاومة الشعبية ىف الصعيد: -3
 س إىل اجتهت محَلت الفرنسيني يف الصعيد ؟

 *اجته الفرنسيون إىل الصعيد وإىل بلدة جنع البارود جنوب ) قنا ( 
 س ماذا فعل القائد الفرنسي لسفينته؟

 *أشعل النار ِف ُمزن البارود وتصاعدت ألسنة النريان ِف اجلو؛ألنه ِل يشأ أن يِتك سفينته للثوار.
 س كم سفينة أرسلها الفرنسيون إىل الصعيد ؟

 اثنيت عشرة سفينة ُمملة ابلذخرية واألغذية .*أرسل الفرنسيون 
 س ما موقف أهل جنع البارود من اْلملة الفرنسية ؟

وهجموا عليها وأخذوا ما فيها من أسلحة  النيل ساحبني إىل السفن الفرنسية*اثر أهل القرية على الفرنسيني ونزلوا إىل ماء 
 فرنسي حىت مالت على الشاطئ.واستخدموها ِف اهلجوم على الباخرة اليت َتمل القائد ال
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 س كيف مات القائد الفرنسي ؟
*علم القائد الفرنسي أبنه مهزوم ال ُمالة فأشعل النار ُمزن البارود ِف السفينة حىت ال َيخذها الثوار وألقى بنفسه ِف ماء النيل, 

فلما أخرجه من املاء لفظ القائد الفرنسي أنفاسه ونزل الثوار املاء خلف القائد الفرنسي فأدركه أحد الشباب وهو يصارع املوج, 
 األخرية بسبب شدة التعب من األمواج.

 س ما موقف الفرنسيني من اهلزمية يف جنع البارود ؟
*حاولوا االنتقام من أهل الصعيد فتتابعت هجماهتم على الصعيد كله من قوص إىل أسوان, وأخذت ثورات أهل الصعيد 

 عن أرضهم. تشتعل ِف كل مكان يدافعون
 س من قائد حركة املقاومة يف قرية أبنود؟ وما الذي قرره ؟

*هو شاب قوي يسمى أمحد األبنودي, ووقف بني اجلماهري يدعو للمقاومة والصمود وقرر أن يثأر من الفرنسيني الذين جاءوا 
 ليحتلوا بَلده حىت ولو كان ِف ذلك موته وهَلكه

 بنودي ؟س ما وقف أهل البلدة من خطبة أمحد األ
*أسرع أهل البلدة وصافحوه وتعاهدوا مجيعا على املقاومة والصمود ِف وجه األعداء, وخرجوا معه وكل واحد منهم ُيمل مدفعا 

 حديثا مما استوىل عليه أهل الصعيد من اجلنود الفرنسيني.
 س كيف كانت املعركة بني الفرنسيني وأمحد األبنودي ؟

ية كثرية للهجوم على القرية فتحصن أمحد األبنودي ورفاقه ِف أحد املواقع اْلصينة, وراحوا *جاء الفرنسيون برجال وآالت حرب
 يطلقون النار على اجلنود الفرنسيني املهامجني.

أما اجلنود الفرنسيني فقد أشعلوا النار ِف القرية واملساكن, فاحتمى أمحد األبنودي ِف أحد قصور املماليك املهجورة وأحد 
 يبة.املساجد القر 

وبعد مدة غري قصرية ضعفت قوى الفرنسيني فقرروا االنسحاب من القرية ولكن قبل انسحاِبم أشعلوا النار ِف بعض الفتائل 
 وألقوها على املسجد والقصر املوجود فيه أمحد األبنودي.

 س إىل أين اجته الفرنسيون بعد اَلنسحاب؟
طع أهل القرية هذه املرة أن يصمدوا طويَل ألن املدافع كانت تضرب *نصب الفرنسيون مدافعهم ِف أماكن جديدة حبيث ِل يست

 بكل قوة وشراسة.
 س كيف حاول الفرنسيون القبض على أمحد األبنودي؟ 

*بسبب املدافع القوية حدثت فتحات كبرية ِف جدار املسجد فدخل اجلنود الفرنسيون املسجد ولكنهم جدوا أنفسهم ُمصورين 
 أعمى أبصارهم وأصاِبم اإلغشاء وسقطوا على األرض.بستار من الدخان 

 س  إىل أين اجته أمحد األبنودي بعد ذلك ؟
 *تسلل إىل املسجد وصعد إىل املئذنة وأخذ يرسل الطلقات عليهم
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 س ما اْليلة اليت قام ِبا األبنودي ليهرب من أمام الفرنسيني ؟
ئذنة وتسلل مبتعدًا عن املسجد وىف الصباح خيل ألحد الفرنسيني *بدل مَلبسه مبَلبس جديدة وعلق مَلبسه القدمية على امل

 أنه واقف على املئذنة فصعد املئذنة للقبض عليه فوجد مَلبسه فقط.
 من مظاهر اجلمال:

 )كتبوا بدمائهم الطاهرة قصة البطولة اْلقة( تصوير يد على خلود أثرهم وعظمة تضحياهتم 
 )خيم اجلوع على أهل القاهرة( تصوير يوحي ابتشار اجلوع وسيطرته 

 )تغلغلوا فيها( تعبري يدل على مدى االنتشار ِف أماكن كثرية وتعمقهم فيها 
 ه وهذا يوحي بشدة اآلالم واملعاَنة)يصارع املوج( تصوير املوج بوحش مفِتس يصارع

 .)تساقطوا على األرض كما تتساقط أوراق اخلريف( تشبيه يدل على سهولة االنتصار على األعداء وعدم مقاومتهم
 تدريبات

ولكن هذا البطل املصري مل ختدعه هذه األلفاظ الرباقة, وأىب أن يرتك بَلده فريسة هلذا األجنيب الغاصب, وأيب أن يلقي "
َلحه من يده وعاد يكافح على رأس بقية من األحرار اجملاهدين حىت قبض عليه رجال انبليون وأرسلوه للقاهرة بس

 "للمحاكمة
 من هو البطل ؟ وما موقفه من الفرنسيني؟ وما نتيجة ذلك؟-أ

 ما األلفاظ الرباقة اليت ِل ختدع البطل املصري؟-ب
 ُممد كرمي عليهم؟مب أمر َنبليون احملكمة العسكرية؟ وما رد -ج

 من الزعيم اجلديد للمصريني؟ وأين كان يقاوم؟-د
 ماذا تعرف عن حي اْلسينية؟ كيف انتصر عليهم َنبليون؟-ه
أمر انبليون أن يكون كليرب قائد الفرنسيني يف مصر, ومل يكن بوانبرت قد قابل كليرب قبل سفر, ومل يستشره يف هذا األمر "

 "والغيظمما دفع كليرب إىل الغضب 
 ملاذا سافر َنبليون؟ -أ

 ما موقف كليرب من سفر َنبليون؟ -ب
 اليت اشتعلت ِف عهد كليرب؟ املؤرخون ثورة القاهرة الثانية  وصفمب-ج

 ما مظاهر التعاون والوطنية ِف هذه الثورة؟ وكيف انتهت الثورة؟-د 
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خَلص من هذه الثورات احمللية املتتابعة إَل ابلقضاء عل مجع انبليون قواده للتشاور يف األمر واجتمع رأيهم على أنه َل "
 ."حسن طوابر

 من هو حسن طوابر؟ وكيف حاول الفرنسيني استمالته لصفوفهم؟-أ
 َتدث عن معركة اجلمالية وخبث الفرنسيني بعد اهلزمية.-ب

 ما دور اإلمدادات الفرنسية ِف هجوم املصريني على حامية دمياط؟-ج
 اء على حسن طوابر, فما هي خطته؟ وكيف أحبطها املصريون؟حاول َنبليون القض-د
بعد أن نزل الفرنسيون أرض مصر وتغلغلوا فيها سارت سفنهم يف َّنر النيل متجهة حنو الصعيد, حىت وصلت إىل قرية  "

 ."جنويب قنا تسمى جنع البارود
 قابلهم أهل القرية؟كبرية من مصر؟ كيف زاء جأين اجته الفرنسيون بعد السيطرة على أ-أ

 اجلنرال الفرنسي؟ وما نتيجة ذلك؟ تكيف ما-ب 
 من هو أمحد األبنودي؟ وأين كانت مقاومته؟-ج

 كيف دعا أمحد األبنودي الناس للمقاومة؟ وماذا قال هلم؟-د
 أين َتصن األبنودي ورفاقه؟ وكيف حاول الفرنسيني القبض عليه؟-ه

 ه الفرنسيني؟كيف استطاع أمحد األبندي اهلرب من وج-و
 أمام العبارة اخلاطئة:أمام العبارة الصحيحة وعَلمةضع عَلمة -ز

 اخندع ُممد كرمي ابأللفاظ الرباقة الىت عرضها عليه َنبليون)     (.-1
 حوكم ُممد كرمي ُماكمة عادلة ِف مدينة اإلسكندرية)    (.-2
 استخدم كليرب ضد القاهرة سَلح التجويع)    (.-3
 افتدى ُممد كرمي نفسه بثَلثني ألف رَيل)    (.-4
 دافع املصريون عن القاهرة حبماسة شديدة وتعاون عظيم ووطنية صادقة)    (.-5
 صمد املصريون للمستعمرين تسعة وثَلثني يوًما)    (.-6
 محل املستعمرون على الشعب بعد أن خيم شبح اجلوع عليهم)     (.-7
 متأثرة ابجلوع واملدفع)      (.مخدت ثورة الشعب -8
 ِل تتأثر سفينة القائد الفرنسي مبا فعله املهامجون فيها)     (.-9

 استخدم األهاىل ذخائر السفن ِف مهامجة سفينة القائد الفرنسي)    (.-10
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الفصل اخلامس
إرادة شعب وعزل الواىل الرتكى"خورشيد"

الشعب املصري؟س مب كان يتمسك 
*كان الشعب املصري يتمسك حبريته وحقوقه ويرفض االستبداد والظلم وفساد اْلكام. 

س ما موقف الشعب املصري من اْلكام الظاملني؟
 *إذا وجد الشعب املصري حاكما ظاملا أخذ ينصحه ابلعدل وُيذره من الظلم ونتائجه.

وَتذيراته مترد الشعب واثروا عليه وأنزلوه من عرشه ذليَل وأخذوا منه ملكه وسلطانه.فإن ِل يستمع اْلاكم إىل نصائح الشعب 
 س  ما الذي بينه قصة خورشيد؟

*تبني أن الشعب املصري شعب قوي اإلرادة وشجاع يرفض الظلم واالستبداد, ويستطيع أن ُياسب حكامه على أخطائهم
س ملاذا ًثر الشعب على الوايل الرتكي )خورشيد( ؟

* اثروا عليه لظلمه واستبداده ومجعه لألموال وإنفاقها على شهواته واستعانته ِف حكمه جبنود غري مصريني 
س ما صفات خورشيد ؟

* فاسد / ظاِل / مستبد / قاسي / ال ُيب الشعب املصري / وال يعرف الرمحة ابلناس / كل مهة مجع املال لينفقه على مَلذه 
م مصر؟ ومب يتصف هؤَلء اجلنود؟س مبن استعان خورشيد ليحك

.*وهؤالء اجلنود ِل يكن هلم هم سوى النهب والسرقة انب غري املصريني.*استعان خورشيد ِف حكم مصر ابجلنود األج
 س مىت قامت الثورة ضد خوشيد ؟ وما السبب ؟

. هوذلك عندما اعتدى جنود خورشيد على األهايل اعتداًء مؤملاً وهنبهم ما ِف احملَلت وبسبب ظلم ،م 1805*  ِف مايو سنة 
 س اذكر اجلرائم اليت ارتكبها جنود خورشيد .

* االعتداء على األهايل / سلب ما ِف جيوب املارة / هنب ما ِف احملَلت / خطف بضاعة البائع اجلائل 
نوده ؟س  ما موقف الشعب من خورشيد وج

* شعر شعب مصر أنه ليس من الشرف واألمن والكرامة أن يسكت على هذا الفساد فثارت مجوعه وانطلقت ِف الشوارع 
وامليادين شباابً وشيوخاً وصغاراً وكباراً يهتفون بسقوط خورشيد وجنوده.

 س ملاذا جلأت مجوع الشعب للشيوخ ؟
كانوا موضع احِتام وتقديروهلذا وثقت ِبم طوائف الشعب * ألن هلم ِف هذا الوقت مكانة عظيمة عند الناس و 

 س وضح موقف العلماء ؟ وما املطالب اليت قدموها خلورشيد ؟
* اجتهوا إىل دار احملكمة العليا ومعهم مجوع الشعب وطوائفه لتقدمي مطالبهم إىل هذا الوايل األمحق 

عودة املواصَلت بني الوجهني البحري والقبلي  -2خروج اجلنود األجانب من البَلد    -1 :واملطالب هي 
عدم فرض ضرائب جديدة من غري موافقة العلماء وزعماء الشعب -3
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 س  ما موقف خورشيد من مطالب الشعب ؟  
 ضحك وسخر وأنكر حق الشعب ِف هذه املطالب * 

 لوايل املطالب ؟س  ما موقف العلماء والزعماء بعد رفض ا
 .وثورة وقرروا خلعه وأعلنوا قرارهم للجموع الكثرية اليت كانت تتزاحم كل يوم حوهلم ا* ازدادوا غضبً 

 س  ماذا فعل الشعب بعد رفض الوايل مطالبه ؟
ائف * قرر الشعب ُماصرة خورشيد ِف قلعته واندفعت اجلماهري مزودة ابلسَلح والبنادق َتاصر خورشيد وقلعته ورفضت طو 

 الشعب أن تِتك مكاهنا حىت خيضع خورشيد إلرادهتا ومطالبها أو يرحل عن هذه الدَير 
 س من قائل العبارة اآلتية)كيف َل تطيعون أويل األمر منكم وأنتم رجال الدين(؟وملن قاهلا؟وماذا كانت اإلجابة؟ 

قائًَل ) حنن ال نطيع إال الوايل العادل وخورشيد أبعد ما يكون * القائل )رسول خورشيد( وقاهلا ل  )عمر مكرم( / فرد عمر مكرم 
 عن العدل والرمحة (.

 س ما حجة عمر مكرم يف عدم طاعتهم خلورشيد ؟ وماذا قال لرسول خورشيد ليوصله خلوشيد ؟
 * ألن خورشيد ال يعرف غري السلب والنهب والتعذيب وألنه سلب الشعب حريته وكرامته 

 خلورشيد إنه ليس الوايل الذي جتب على الشعب طاعته *  وقال له / قل  
 س ملاذا َل جيب على العلماء طاعة خورشيد؟ )مىت جيوز عصيان ويل األمر؟(

 ألن طاعة أويل األمر ال تكون إال إذا كان الوايل عادال رحيما ابلناس يعمل بكتاب هللا وسنة نبيه.-1
 فقد ظلم الناس واستبد ابْلكم.ن خورشيد فاسد ال يعرف الرمحة وال العدل, أل-2
 ألن خورشيد ال يعرف غري السلب والنهب ومجع املال لينفق منه على شهواته.-3
 ألن خورشيد سلب الناس حريتهم وجعلهم كالعبيد.-4

 س ما الرسالة اليت وجهها السيد عمر مكرم خلورشيد مع رسوله؟
 .الوايل الذي جيب على الشعب طاعته*صاح ِف وجه رسول خورشيد وقال له : قل خلورشيد إنه ليس 
 س ما موقف السلطان العثماين يف تركيا مما ُيدث يف مصر؟

*ملا وجد السلطان العثماين أن الشعب املصري قد ازداد غضبه على خورشيد وِل يعد يريد بقائه ِف مصر ِل جيد مفر من عزل 
 دئة لشعب مصر الثائر على الغاضب.خورشيد هت

 الرسالة اليت وصلت خلورشيد من السلطان العثماين؟س ما 
 *أرسل السلطان العثماين خلورشيد يقول له:

لقد أدركنا غضب الشعب املصري,ومترده عليك وحصاره لقلعتك وأدركنا أنه من اخلطأ أتييدكم ِف سياستكم اليت أاثرت 
  بة ملطالبهواستجا الشعب.ورأينا أنه البد من عزلكم؛ َتقيقا لرغبة الشعب املصري
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 تدريبات
كان شعبنا املصري يتمسك حبريته وحقوقه, كان يرفض أن يستبد به حاكمه أو يسوقه كما تساق األغنام, كان يقف له "

 "يف بداية األمر انصحا حمذرا.....
 مب اتصف شعبنا؟ وماذا ُيدث لو ِل يستمع اْلكم لنصائح َتذير الشعب؟-1
 استعان ِف ُيكمه؟من هو خورشيد؟ ومبن -2
  ما هى صفات خورشيد؟-3
 حدث ِف الفصل ما يناسب قولنا "قشة قسمت ظهر البعري" بني ذلك.-4
 "شعر شعب مصر أنه ليس من الشرف وَل من الكرامة أن يسكت على هذا الفساد أو أن يقبل ِبذا العار..."

 ما العار الذي تتحدث عنه العبارة؟ -1
 ملن جلأ الشعب ِف هذه احملنة؟ وملاذا؟-2
 ؟مطالب الشعبوما موقف خورشيد من  -3

 "كيف َلتطيعون أويل األمر وأنتم رجال الدين؟!"
 من املتحدث ِف العبارة السابقة؟وإىل من يتحدث؟-أ

 العبارة السابقة؟ ما املناسبة الىت قيلت فيها-ب
 ملاذا ال جيب على العلماء طاعة خورشيد؟ -ج

 ما الرسالة اليت وجهها السيد عمر مكرم خلورشيد مع رسوله؟-د
 ما موقف السلطان العثماين ِف تركيا مما ُيدث ِف مصر؟ -ه
 أمام العبارة اخلاطئة:أمام العبارة الصحيحة وعَلمةضع عَلمة -و

 أن ُيذره)     (.الشعب املصري يثور على اْلاكم الظاِل دون -1
 أىب الشعب املصري أن يثورخورشيد  )    (.-2
 الطاعة ملخلوق ِف معصية اخلالق)     (.-3
 )     (.كان خورشيد والًيا فاسًدا-4
 ِل يستجب خورشيد ملطالب الشعب)    (-5
 جتمعت مجوع الشعب حول دار ابن لقمان)    (.-6
 والزعماء)     (.التف الشعب حول العلماء -7
 عان خورشيد جبنود مصريني)     (.است-8
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 الفصل السادس
 م 1807شعب رشيد ومحلة فريزر عام  

 ميت وصلت اْلملة اإلجنليزية إىل اإلسكندرية؟:س
 م1807ِف منتصف مارس سنة  *
 من حمافظ إسكندرية يف ذلك الوقت ؟ وما موقفه من اْلملة ؟ وملاذا ؟س: 

 .)أمني أغا( موقفه استسلم وسلم اإلسكندرية لإلجنليز بدون مقاومة *
 وذلك ألنه تركي األصل ال جيري ِف عروقه الدم العريب األصيل *

 كم كانت حامية رشيد ؟ وماموقف حمافظ رشيد عندما علم مبجئ اإلجنليز ؟:س
موقف ُمافظ رشيد مجع العلماء واألعيان واألدابء والتجار وكبار رجال اْلامية وُمتلف  ،ِل تكن تزيد على )سبعمائة جندي(  *

 طوائف الشعب ِف مؤمتر للتشاور ِف هذا البَلء الزاحف حنوهم
 خري حمافظ رشيد أهل رشيد بني أمرين فما مها ؟ وما الذي اختاره الشعب ؟:س

 .لوطن دفاعا عن الوطن واألبناء واألموالإما أن يصمدوا لعدوهم ويستشهدوا ِف سبيل ا -1مها  *
 وإما أن يكتبوا الذل والعار واهلوان أنفسهم ويستسلموا وهذا ال يرضاه ُمافظ شيد  -2

 واختار أهل رشيد األمر األول وهو الصمود والثبات والدفاع عن الوطن واملقاومة حىت املوت
 ما الدور الذي قام به األدابء ؟ :س

 ب األَنشيد الوطنية اليت ترددها اجلماهري وقد انتشرت ِف أحناء رشيد فكان هلا أثر ِف بعث اْلماسة ِف النفوسكانوا ُيفظون الشع  *
 ملاذا أرسل حمافظ رشيد رسله خارج املدينة ؟ :س 

وذلك ليخربوه مبوعد قدوم جيش اإلجنليز الزاحف حنوهم ليكون الشعب على استعداد للقائه وعندما رأوا العود على بعد  *
 أربعة كيلو مِتات من املدينة أخربوا احملافظ

 ما اخلطة اليت وضعها حمافظ رشيد للقضاء على اإلجنليز ؟  س:
 .نةن خلف األسوار إىل داخل املديانسحاب اجلنود م -1 *

 إخَلء شوارع املدينة من أي حركة واالختباء ِف املنزل واملتاجر -2
 ارع )دهليز امللك( واملشرفة عليهتوزيع جنوده مع اجملاهدين من أهل رشيد على املنازل الواقعة ِف ش -3 

 فتح الباب الغريب املتصل بدهليز امللك -4
 يز امللك ؟ملاذا وزعت اجلنود على املنازل الواقعة يف شارع دهل س:

وذلك ألنه املدخل الرئيسي ملدينة رشيد وهو الذي سيدخل منه اإلجنليز وحىت يكونوا على أمت استعداد للقضاء على اإلجنليز  *
. 
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 مىت دخل اإلجنليز املدينة ؟ كيف كانت حالتهم ؟ وملاذا ؟ :س
 وكانوا شديدى التعب بسبب الطريق الرملي بني اإلسكندرية ورشيد وبسبب شدة اْلر  ،دخلوا ابب املدينة عند الظهر  *

 ماذا أعجب الغزاة يف رشيد ؟ س:
أعجبهم ما شاهدوا ِف رشيد من حدائق واسعة / ومياه النيل العذبة اجلارية / وضفتيه املزينتني ابخلضرة وأشجار النخيل العالية  *

 على جانيب النيل
 وموضحا مواقف البطولة فيها ؟صف املعركة  س:

اهنال املصريون على اإلجنليز ابلرصاص من شرفات املنازل ونوافذها ُيصدهم حصداً / وخرج اجلنود واألهايل اجملاهدون وقاتلوا  *
 اإلجنليز ابلسَلح األبيض

 . وضح دور النساء يف املعركة س:
 دفوف إلاثرة اْلماسة ِف اجلنود املصرينياشِتك النساء ِف املعركة فكن ينشدن األَنشيد ويضربن ابل *

 وانتهت املعركة ابنتصار املصريني  وقد سالت دماء اإلجنليز ِف الطرقات وانتشرت جثث ضحاَيهم والباقى فر هارابً 
 :اجلماليات

 )التشاور ِف هذا البَلء الزاحف( تصوير جيش األعداء بَلء وُمنة حلت مبصر  
 )اهنال عليه الرصاص ُيصده حصدا ( تعبري يوحي بشدة القتل وكثرة القتلى 

 )فتكوا ِبم فتكاً( أسلوب مؤكد ويدل على شدة املعركة وقوهتا
 تدريبات

 "م فما كان من حمافظها إَل أن سلمها هلم1807نتصف مارس عام وصلت اْلملة اإلجنليزية إىل اإلسكندرية بقيادة فريزر م"
 ؟سلم اإلسكندريةمن هو احملافظ الذي سلم اإلسكندرية لإلجنليز؟ وملاذا-1
 فظ منها؟اإىل أين اجتهت اْلملة بعد ذلك؟ وما موقف احمل-2
 ما دور األدابء والشعراء ِف املعركة ضد اإلجنليز؟-3

يومكم..وتلك دايركم،فدافعواعنها بكل ما استطعتم من قوة ،واعلموا أن مصري مصر كلها يف "اي أهل رشيد ..هذا 
 أيديكم،أنتم أمام أمرين"

 من املتكلم؟وِف أي مناسبة؟-أ
 ما األمران اللذان يقصدمها املتكلم؟-ب

 ما الذي اختاره الشعب؟-ج
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 اخلاطئة:أمام العبارة أمام العبارة الصحيحة وعَلمةضع عَلمة -د
 ِل يقاوم ُمافظ اإلسكندرية اإلجنليز لقلة جنوده)    (.-1
 وقف شعب رشيد كله ضد اإلجنليز)    (.-2
 هزم أهل رشيد اإلجنليز قبل دخوهلم املدينة)    (.-3
 قاتل أهل رشيد اإلجنليز ابلسَلح األبيض فقط)     (.-4
 (.   كانت حامية رشيد ِف هذا الوقت حوايل تسعمائة جندى)  -5
 م)     (.1809وصلت اْلملة ِف مارس-6
 أىب شعب رشيد أن خيضع أويلني لإلجنليز)     (.-7

"وِل يعِتض أحد طريق الغزاة املعتدين،بل جالوا ِف املدينة فلم يصادفوا فيها إنساًَن ،وراقهم ما يشاهدونه ِف رشيد من حدائق 
 فيحاء"

 نة؟وأين اسِتاحوا؟ماذا فعل اجلنود اإلجنليز بعد دخوهلم املدي-1
 كيف كان حال اإلجنليز عند وصوهلم للمدينة؟ومىت وصلوا إليها؟-2
 ما الذي أعجب الغزاة ِف رشيد؟-3
ومل َتض ْلظات حىت انطلق املنادون يف شوارع رشيد َيمرون الناس ابَلستعداد واَلختباء يف املنازل واملتاجر حىت حتني "

 ."اللحظة املناسبة
 اليت دبرها احملافظ؟ وكيف وجد اإلجنليز مدينة رشيد؟ما اْليلة -1
 وضح دور النساء ِف املعركة؟-2
 ؟ مىت حانت اللحظة املناسبة للهجوم؟ وما نتيجة ذلك -3
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 النحو

 اإلعراب والبناء
 :هو الذى يتغري ضبط آخره ؛الختَلف موقعه من اإلعراب . املعرب

 مبحمد مررت - ُممدا رأيت - ُممد *جاء
 *أعجبت ابلرجل الصادق.                    *احِتم الرجل الصادق.           .       *يصدق الرجل ِف قوله وفعله

 ابجملتهد.*اجملتهد ُمبوب.      *احِتمت اجملتهد .           *أعجبت 
 :هو الذى يلزم آخره حالة واحدة ،مع تغري موقعه ىف اجلملة.املبىن

 *هؤالء ُمبوبون.    *احِتمت هؤالء .      *أعجبت ِبؤالء.
 . ِبذا مررت* .           هذا رأيت* .       هذا جاء*

 اخللوُد.*هذا كتاب مفيد .        *إن هذا كتاب مفيد.     *كتب هلذا النيل 
 أكثر كلمات اللغة العربية معرب .وأقلها مبىن.*
 االسم املعرب يرفع وينصب وجير،والفعل يرفع وينصب وجيزم.*
 فعل األمر والفعل املاضى مبنيان دائما.*
 اْلروف كلها مبنية.*

 : عَلمات اإلعراب اَلصلية
 -الفتحة ىف حالة النصب–هى الضمة ىف حالة الرفع

 السكون ىف حالة اجلزم.-رالكسرة ىف حالة اجل
 :عَلمات اإلعراب الفرعية

 ماينوب عن الضمة:*
 األلف ىف املثىن.*                     الواو ىف األمساء الستة.    *
 ثبوت النون ىف االفعال اخلمسة.*
 ماينوب عن الفتحة:*
 .املذكر الساِلالياء ىف املثىن ومجع *                االلف ىف االمساء الستة .     *
 حذف النون ىف االفعال اخلمسة.*                الكسرة ىف مجع املؤنث الساِل.*
 ما ينوب عن الكسرة:*
 الياء ىف االمساء الستة وىف املثىن ومجع املذكر الساِل.*
 الفتحة ىف االسم املمنوع من الصرف.*
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 ماينوب عن السكون :*
 ملعتل االخر.حذف حرف العلة ىف الفعل املضارع ا*          اخلمسة.حذف النون ىف االفعال *

 مجيع األمساء معربة عدا: األمساء املبنية:
 من األمساء املبنية:

 :الضمائر-أ
 :    أقسام الضمري

 الضمري املنفصل-1
 .:للمثىن واجلمع بنوعيهماحنن–:للمفرد واملفردة.           *ضمائر املتكلم"أَن

 .جلمع املؤنث أننت–جلمع املذكرأنتما )للمثىن بنوعيه(أنتم -للمخاطبة أنتم -للمخاطب *ضمائر املخاطب "أنتَ 
 .جلمع املؤنث هن- جلمع املذكر مها)للمثىن بنوعيه( هم–للمفردةهى -للمفرد*ضمائر الغائب"هو 

 الضمري املتصل: -2
َنء –هاء الغائب  -كاف اخلطاب-َيء املخاطبة املؤنثة–نون النسوة –اجلماعة واو  -ألف االثنني -اتء التانيث–اتء الفاعل 

 الدالة على الفاعلني...
 ضمائر متصلة يف حمل رفع وهى : -
 فاعل ضمري مبىن ِف ُمل رفع فاعل اتء الفاعل مثل : شاهُت املباراة     اتء ال -1

 خلطاب ضمري مبىن ِف ُمل رفع فاعلأفهمتم الدرس اتء ا–اتء اخلطاب مثل ، أفهمَت الدرس  -2  
 َن الفاعلني مثل : ساعدَن احملتاج                                                      -3
 نون النسوة مثل : الفتيات كتنب الدرس  -4
 ألف االثنني مثل : الطالبان كتبا الدرس  -5
 واو اجلماعة مثل : املبدعون يقدرون معلميهم   -6
 ضعيفات املخاطبة  مثل : أنتم تساعدين الَيء -7
 ضمائر متصلة يف حمل نصب وهى : -
 هاء الغيبة مثل : هذا الطالب أحبه          هاء الغائب ضمري مبىن ِف ُمل نصب مفعول به  -1
 كاف اخلطاب مثل : أَن أقدرك  -2
 َيء املتكلم مثل : أىب ُيبَن -3
 .َن املفعولني مثل : منحنا هللا العقل  -4

  مبىن ِف ُمل نصب مفعول به متصلضمري  الياء(إذا اتصلت ابلفعل تعرب-الناء-اهلاء-)الكاف
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 ضمائر متصلة يف حمل جر وهى : -
 أي ضمري يتصل ابالسم فهو ضمري مبىن ِف ُمل جر مضاف إليه 

 مثل : إن أصدقاءك هلم حق عليك كما بني إسَلمنا ، فاحفظوا حقوق أصدقائكم وذويكم 
 .ضمري مبىن ِف ُمل جر مضاف إليه  

 مبىن ِف ُمل جر مضاف إليه  متصل ضمري  تعرب ابالسم إذا اتصلتالياء(-الناء-اهلاء-)الكاف
 أولئك.-تلك-ذلك-هؤالء-هذه-هذه :أمساء اإلشارة-ب

 أولئك على هدى من رِبم.-4ذلك كتاب مفيد. -3هذه نشيطة. -2هذا نشيط.   -1
 تلك حديقة مجيلة.-6هؤالء أطباء)طبيبات(.  -5

هاتني { ِف حاليت اجلر والنصب ، فهي  –هااتن { ِف حالة الرفع ،و} هذين  –مساء اإلشارة كلها مبنية ما عدا} هذان أ
 .فِتفع ابأللف وتنصب وجتر ابلياء تعرب إعراب املثىن 

 ملحوظة : 
  0إذا كان املشار إليه  مثىن أو مجعاً تلحق ابلكاف العَلمة الدالة على املثىن أو اجلمع مثل  -1

 فذلكن الذي ملتنَن فيه  " –ذلكم توعظون به  –" ذلكما مما علمَن رىب      
 املتفوقني (مثل ) هذه أحَلم وآمال  0إذا كان املشار إليه مجعاً لغري العاقل نستخدم اسم إشارة مفردة مؤنثة -2
   0اسم اإلشارة يعرب حسب موقعه ِف اجلملة  -3
 :األمساء املوصولة-ج

 : هو ما يدل على معني بواسطة مجلة تذكر بعده تسمى " مجلة الصلة "  االسم املوصول
  -: وألفاظ االسم املوصول تنقسم إىل

 ئى { َلال –تى َلال –الذين  –اللتان  –اللذان  –اليت  –اسم موصول ُمتص وهو } الذي  -1
 من {  –اسم موصول مشِتك وهو } ما  -2

  0: أتتى بعد االسم املوصول وغالبا ما تكون مجلة فعلية أو امسية ووهي مجلة ال ُمل هلا من اإلعراب   مجلة الصلة
عائد " يربطها ابلسم املوصول ويطابقه ِف النوع " املذكر واملؤنث " والعدد "  –البد أن تشتمل على ضمري" رابط  مجلة الصلة

 املثىن واجلمع "  املفرد و
ني { ِف حاليت اجلر والنصب فهي اللت –اللتان { ِف حالة الرفع ،و} اللذين  –لها مبنية ما عدا} اللذان األمساء املوصولة ك

 تعرب إعراب املثىن .
 مرمي هى الطالبة الىت فازت.*                       شجعت الفريق الذى فاز.*
 الفتيات الَلتى أو الَلئى حضرن فائزات.*                    إن هللا يدافع عن الذين آمنوا.*
ن أبنائها.*  "وهلل ما ِف السماوات واألرض"*                   تكرم مصر َمن ينبغ مم
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 أمساء اإلستفهام. -د
 ( اسم استفهام مبَن على الفتح ِف ُمل نصب حال     ؟كيف للحال    ) كيف تذهب إىل املدرسة *
أين * ل نصب ظرف زمان                 (  اسم استفهام مبَن على السكون ِف ُم؟مىت الزمان  ) مىت تذهب إىل املدرسة  *

 ( اسم استفهام مبَن على الفتح ِف ُمل نصب ظرف مكان    ؟للمكان ) أين تسكن 
                    .                         (  اسم استفهام مبَن على السكون  ؟كتاب النحو الواِف َمْن للعاقل  ) من صاحب  *
                                .( اسم استفهام مبَن على السكون   ؟ما لغري العاقل   ) ما لون اْلقيبة *
                      .ن  كم للعدد   ) كم كتااًب قرأت (  اسم استفهام مبَن على السكو *
 يستثىن من أمساء اإلستفهام أى فهو معرب.*
 أمساء الشرط: -ه 
 من يتق هللا جيعل له ُمرجاً ) من ( اسم شرط مبَن على السكون ِف ُمل رفع مبتدأ             *
 إذا ذاكرت جيداً جنحت    ) إذا ( اسم شرط مبَن على السكون ِف ُمل نصب ظرف زمان            *
 ول به عما تقرأ من كتب تنفعك  ) ما ( اسم شرط مبَن على السكون ِف ُمل نصب مف *
  يستقم الفرد ينعم حبب هللا   ) مىت (   اسم شرط مبَن على السكون ِف ُمل نصب ظرف زمان       مىت*
 أين تذهب ِف مصر جتد األمان     ) أين ( اسم شرط مبَن على السكون ِف ُمل نصب ظرف مكان  *
   كيفما تعامل الناس يعاملوك  ) كيفما ( اسم شرط مبَن على السكون ِف ُمل نصب حال*
 أمساء الشرط كلها مبنية ماعدا أى فإهنا معربة.*
 بعض الظروف.-و

 جلست حيث طاب اهلواء. ،يذهب السياح حيث توجد اآلاثر:حيث : مبىن على الضم -1
 شاهدت أمسم املبارة.    ،ِل أشاهد التلفاز منذ أسبوع:منذ : مبىن على الضم  -2  
 ِل أراسل صديقى منذ فِتة. ،اإلذاعة املدرسية أمسألقت فاطمة كلمة ِف :أمس : مبىن على الكسر -3
   اآلن ظهرت اْلقيقة. ،تُقام مسابقة التحدث ابلفصحى اآلن:اآلن : مبىن على الفتح -4
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 تدريب
الذي يسعى اإلنسان من أجله هو النجاح يف اْلياة. لذلك جيب أن تبذلوا يف سبيله كل جهد  األملأبنائي الطَلب: إن  "

 ."طموحك لتحقق, فاعمل أيها الطالب على اَلجتهاد اجملاهدينوليطلب كل منكم التوفيق من هللا, وهللا مع 
 أعرب ما حتته خط.-أ

 استخرج من القطعة ما يلي:-ب
  ضمري منفصل وآخر متصل -3         ثَلثة أمساء مبنية وبني نوعها. -2 امسني معربني  -1

 وع كل منها:نحدد األمساء املبنية فيما يلي واذكر 
 .أمة واحدة  -العرب–حنن  -2                         يعجبَن من يساعد الفقراء. -1
 من يساهم ِف هنضة بلده تكرمه  -4                                    هذا معلم مبدع. -3
 .أنت إنسان حر -6                    كيف وصل اإلنسان إىل القمر؟   -5
 .وصلت السفينة اآلن  -8                          التاجر الناجح ُيبه الناس  -7
 .هااتن البنتان تؤدَين واجبهما  -10      .       إن هللا ال يضيع أجر من أحسن عمًَل  -9

 .املؤمن سَلحه العلم -12                      هؤالء الَلِت يصنعن الرجال  -11
 مدرسيت نظيفة  -14                       .وك هو من فاز ابجلائزةخأ -13
 .                                            اإلخَلصذلك الرجل ُيب  -16.                               أنت َتقق آمالك -15
                      ماذا فهمت من الكتاب؟ -17

 بني ونوع من يف اجلمل اآلتية:
 من غشنا فليس منا. -1
 تكرم مصر من ينبغ من أبنائها.-2
 من الذي أنشأ القاهرة؟-3
 .من ُيِتم الناس ُيبه الناس-4
 من ُيب اخلري لنفسه فقط؟  -5
 حنب من ُيبنا. -6

   0خاطب ابلعبارتني غري الواحد وغري ما يلزم  0هذه تلميذة  ِف مجاعة اللغة العربية  –هذا املعلم كرمته الدولة *
 :ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني 

 شرطية( –موصولة  –َنهية  –قال عز وجل)وما ربك بظَلم للعبيد( نوع ما )َنفية 
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 :املبىن واملعرب من األفعال
 ا.الفعَلن املاضى واألمر مبنيان دائمً *
 على الفتح إذا مل يتصل به شئ :يبىن الفعل املاضى *

 مثل:كتب ُممد الدرس.
 ىل اإلسكندرية.إاو إذا اتصلت به اتء التأنيث مثل:سافرت هند 

 مثل:الولدان كتبا الدرس.أو إذا اتصلت به ألف االثنني 
 أوإذا اتصلت به َن الدالة على املفعولني مثل أكرمنا املعلم.

 &يبىن الفعل املاضى على الضم إذا اتصلت به واو اجلماعة.
 التَلميذ لعبوا ابلكرة.             مثل :األوالد ذاكروا جبد.

 &يبىن الفعل املاضى على السكون 
 كتبت الدرس.  :مثل                        إذا اتصلت به اتء الفاعل 

 كتبنا الدرس .:مثل           تصلت به َن الدالة على الفاعلني.أوإذا ا
 مثل :الفتيات جنحن ىف االمتحان.                   أو إذا اتصلت به نون النسوة .

 الفعل املضارع معرب ،فهو يرفع وينصب وجيزم:-3
 .يرفع إذا ِل يسبق بناصب أوجازمرفع الفعل املضارع: 

 نلعب ابلكرة. -2  أغسل يدى.           -1
  منشى ىف اْلقل.-4ينبح الكلب.            -3

 .جربانه وُيسن معاملة فنحن نقدر اجملد ِف عمله -5               
 املصريون ُيبون وطنهم -6

   ابلضمة،أوبثوت النون نيابة عن الضمة إذا كان فعًَلمن األفعال اخلمسة.يرفع الفعل املضارع 
 ينصب إذا سبق إبداة نصب:منهانصب الفعل املضارع:

 َلم التعليل(:-كى -حىت -لن–)أن 
 يسرىن أن تفوز.-2          لن أكذب .          -1
 يتحقق أمله.الشاب الطموح يسعي حىت  -4جئت كى أتعلم.                -3
 .يعبد املؤمن ربه لينال رضاه -5
 َيفاطمة عليك أن تبذيل اجلهد ِف دراستك لتناىل املكانة العالية .-6
 املصريون لن يفرطوا  حقوقهم . -7

 إذا كان فعًَل من األفعال اخلمسة. نيابة عن الفتحة ينصب الفعل املضارع ابلفتحة،أو حبذف النون
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 : جيزم الفعل املضارع
 مهما (.-أين الشرطية-إن الشرطية-من الشرطية-الم األمر-ال الناهية-إذا سبق أبداة من أدوات اجلزم:ومنها)ِل

 ال تؤجل عمل اليوم للغد -2                       ِل يهمل املسلم واجبه-1
 من يذاكر ينجح.-4        .              لتحرص على الصَلة-3
 مىت تنشط ىف اْلرارة تر اْلول اخلضراء.-6         إن تقرب  من النار تشعر حبرارهتا. -5
 "وقالوا مهما أتتنا به من آية فما حنن لك مبؤمنني".-7

 يقول تعاىل " وال تلقوا أبيديكم إىل التهلكة "-8 
 "حىت تؤمنوايقول تعاىل " لن تنالوا الرب 

 إذا كان فعًَل من األفعال اخلمسة.نيابة عن السكون جيزم الفعل املضارع ابلسكون،أوحبذف النون 
 :يبىن الفعل املضارع ىف حالتني*

 األوىل:أن تتصل به نون النسوة ،ويبىن على السكون.
 مثل :املعلمات يقمن أبعمال جليلة للوطن.

 التوكيد  ويبىن معها على الفتح.الثانية :أن تتصل به نون 
 مثل:وهللا الخدمنه وطىن ابلعلم.

 مبَن  على السكون :  - 1 فعل األمر دائما مبىن:
ْث أخاك صادقاً.                     إذا كان صحيح اآلخر*  مثل : َحدّم
 مثل :َي أمهاُت راقنْبَ األبناء.                 إذا اتصلت به نون النسوة*
  على حذف حرف العل ة :مبَن   - 2

 أدم عملك إبتقان مثل:*      إذا كان معتل اآلخر
 انُج بنفسك من أصدقاء السوء *         مغفرته .  ارتجم * .       ادُع رُبك*

 اخَش هللا ِف السر والعلن
 مبَن  على حذف النون: - 3

 اهنضوا.مثل :َي شباب الوطن             إذا كان متصَلً بواو اجلماعة 
 مثل :أيها العامَلن زيدا إنتاجكما.              إذا كان متصَلً أبلف االثنني

 مثل : َي أميت أنقذي شبابك من الضياع.            إذا كان متصَلً بياء املخاطبة 
 :  مبَن  على الفتح  - 4

َقنه َي أخي، واجْ                  إذا اتصلت به نون التوكيد  َهَرنه ابْلق.مثل: َتَصده
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تدريبات
 ،واإلخَلص يف عمله ،بتنظيم أوقاته يهتمفهو يبارك الوقت, واإلنسان جيب أن  ،يف العمل النجاحالنظام من أسس 

وقد بنت مصر َّنضتها على تلك  ،واملخلصات يشاركن الرجال يف هذه اخلدمة،هم الذين يدعون إىل ذلك فاملخلصون
 النظم املفيدة.

 أعرب ما حتته خط يف العبارة السابقة.-أ
 استخرج من الفقرة السابقة ما يلي:-ب

امسني مبنيني ُمتلفني. -4 امسني معربني -3.          فعلني معربني -2         فعلني مبنيني -1
 ختري اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني:

 اسم معرب( –فعل مبَن  –)اسم مبَن            تؤدي الواجب كامَل أنت-1
اسم معرب( –)اسم مبَن     الدرس الطَلبذاكر -2
فعل معرب( –)فعل مبَن    ِف البناء ساعدنالعامَلت -3
فعل معرب( –)فعل مبَن     الكبار حنِتمحنن -4

حدد األفعال املبنية فيما يلي مبينا سبب البناء:
املسلمات َتافظن على اْلجاب -1
ال متدحن إنساَن مبا ليس فيه -2
الطبيبات ينشرن الرمحة -3
األمهات تعلمن أوالدهن التقوى. -4
وهللا ليفوزن املسلم. -5
هل تلعنب معنا ابلكرة ؟ -6
 ري.اتق هللا واسأله اخل -7
 املعاصي.وهللا ألهجرن  -8

آماله ومطالبه ىف اإلنسان ليحقق هو عنوان اْلياة وهدف األحياء وأساس التقدم وهو الطريق الذى يسري عليه  "العمل
  " العملاْلياة فقد دعاان املوىل عزوجل إىل عبادته و إتقان 

  .أعرب ما حتته خط-أ
:استخرج من العبارة-ب

 :كل األمساء املعربة-
اإلشارة املبنية هى:أمساء -
الضمائر املنفصلة  هى : -
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 العطف
 هو اتبع يتوسط بينه وبني متبوعه أحد حروف العطف ، وهو أحد التوابع . -:  العطف

 وينقسم العطف إىل ثَلثة أقسام هى:
 املعطوف . -3 .                   حرف العطف  -2 .              املعطوف عليه -1

 املعطوف عليه ىف اإلعراب)رفعا ونصًبا وجًرا(.املعطوف يتبع 
 هو الذى يسبق حرف العطف ، ويُعَرب حسب موقعه ىف اجلملة . -:  املعطوف عليه
ط بني املعطوف واملعطوف عليه ، وحروف العطف -:  حرف العطف  هو الذى يتوسه

 .َل (  -لكن  -بل  -أو  -مث  -الفاء  -هى : ) الواو  
 ُمرورًا –منصواًب  -هو الذى يلى حرف العطف ، ويُعَرب معطوفًا  مرفوًعا  -:  املعطوف

َى املعطوف اَتبمًعا أى يتبع املعطوف عليه ىف اإلعراب.    تمبًعا ألعراب املعطوف عليه ؛ لذلك مسُّم
 اختَلفهما مبعىن أنه اليصح أن َيتيا من نفس النوع. املعطوف واملعطوف عليه البد من

 "مثال خاطئ"حضرالتلميذ ال الطالب،حضرت البنت،ال املرأة.والصواب:حضرت البنت الالولد.
يد اجلمع بني املعطوف واملعطوف عليه دون ُمرَاَعاة الِتتيب . الواو  : تًفم

 مثال : جاء ُممٌد وعلٌى .            
 يسود اإلنسان ابلعلم واالخَلق.                   هللا نور السموات واألرض.*

يد الِتتيب والتعقيب . الفاء  : تُفم
 أن املعطوف ِبا يكون الحًقا ملا قبلها.: يقصد ابلرتتيب

 بغري مهلة أو مبدة قريبة:هو أن وقوع املعطوف بعد املعطوف عليه ويقصد ابلتعقيب
 .ابع الفَلح الشعري فالقمح.            *دخل ُممٌد فعلى  *
 .سلمت على املعلم فالتلميذ*
ة الزمنية  مثَّ  ده

ُ
يد الِتتيب مع الِتاخى ؛ أى طول امل  .بني وقوع املعطوف واملعطوف عليه : تُفم

 بفِتة طويلة قرأت الرواية .قرأت القصة مُثه الرواية ، أى قرأت القصة وبعدها *
 ظهر ىف البحر زورق مثه سفينة.*          نزرع القمح مثه األرز.  *
 مات الرشيد مثه املأمون.*   اشِتيت حصاًَن مثه بقرًة.      *
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يد التخيري أو الشك  بني املعطوف واملعطوف  أو  .عليه : تُفم
 جاء ُممد أو على . *
 أمرية فمعىن أو هنا اخليري بزواج إحدامها فقط.تزوج فاطمة أو * 

 *التحق بكلية الطب أو اهلندسة.
ب األمحق بل العاقل، بل يد إثبات ما بعدها من الكَلم،مثال : أكتب رسالة بل برقية،ال ُتصاحم  : تُفم

ا قبلها    ظ أنه املعطوف واملعطوف عليه ُمفَردان واْلُكم ُمثَبت ملابعد بل ومنفى عمه  ُنَلحم
*ما         *ما جئت اببك مادًحا،بل داعًيا.            *ما الوطنية أقوال بل أعمال.      *هذه طائرة بل صاروخ.                              

 *ليست األجرام السماوية اثبتة بل متحركة.           جئت املدرسة ماشًيا بل راكًبا.
 *التثق ابملنافق بل األمني.                    * التصادق الغشاشني بل األمناء.

 *اليسطرة للقوة العضلية بل القوة العلمية.     *ِل أقل كذاًب بل صدقًا.
يد االستدراك ، بشرط أن ُتسَبق بنفى وأال تقِتن ابللكن   أى ليس جبملة أو شبه مجلة  ،أن يكون املعطوف ِبا ُمفَرًدا واو ، و : تُفم

 لن ينتصر الباطل لكن اْلق . .          *ما عرفت الغدر لكن الوفاء *
 *ِل هتجر وطنك لكن نفسك.          * ِل ُيضر على لكن ُممود.

 حليًما.*ما أكلت موزًا لكن عنًبا.              *التكن جهواًل لكن 
                                                                        *التناقش جاهًَل،لكن عاملا.            * التطلب املستحيل لكن املمكن.  

 لن يقتل اجلبان لكن الشجاع.*      .ما أكثر الكاذبني لكن الصادقني*
يد نفى ما بعدها ) املعطوف ( ، وتثَل  بت ما قبلها ) املعطوف عليه (،                                                                   : تُفم

      أن يكون املعطوف ُمفَرًدا ) أى ليس جبملة او شبه مجلة ( ،                                                                       -1وتكون ال عاطفة بشروٍط  هى : 
نُرميد *أال تقِتن حبرف عطف ، وأال ُتكرهر ،                                                               -3أال ُتسَبق بنفى.               -2

 مررُت برجلني ال امرأتني  .             *السَلم ال االستسَلم
     . فتاًحا للخري،الداعًيا للشره                                                                                   ة ابملودة ال املن.*اقرن الصدق  *كن مم

                            *هذه حصة النحو الاجلرب.              *فاز اجملدون الاملهملون.                                                                
ا الجاهًَل.                   *ُيِتم الناس الصادق الالكاذب    

ً
 *َنقش عامل
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ويشرتط ىف املعطوف واملعطوف عليه أن يكون متغايرين)ُمتلفني(         * 
   املتهاون ،التشهد زورًا بل كذاًب.:ذاكرت القواعَد الالهنحَو  ،ال ينجح املقصر لكن  فَل يصح

 بل صدقًا.زورًا التشهداألصح 
 :     إذا طلب منك معطوفًا*

 تلميذان ُمدان.ُممد وأمحد  نبحث عن واو بشرط أن جتمع بني املعطوفني
 ال (-بل -أو نبحث عن) لكن 

 :البد أن تكون اجلملة مثبته.    حضر ُممد الأمحد.ال
 ملة مثبتة وجيوز أن تكون منفية.بل :جيوز أن تكون اجل

لكن:البد  ما حضر ُممد بل أمحد  .        كرمت التلميذة بل املعلمة.
أن تكون اجلملة منفية.         التكن جهواًل لكن حليًما. 

إذا طلب منك ضع لكن بدال من ال 
فية مثبته  ومث اعمل مقًصا وضع ال بينهمااجعل اجلملة املن

*التكن جهوالً لكن حليًما.        كن حليًما الجهواًل.
وإذا طلب منك ضع لكن بدال من ال 

اجعل اجلملة املثبته منفيه مث اعمل مقًصا وضع لكن بينهما.

فاز اجملدون الاملهملون.       ما فاز املهملون لكن اجملدون.
العطف:إعراب حروف 

حروف مبنية على الفتح الظاهر وهى"َو،َف،مثه"
 حروف مبنية على السكون"أو،لكن،بل،ال"

"أو ،لكن ،بل"إذا جاء بعد حرف ساكن فإهنا تبىن على السكون املقدر
 مثل:التصاحب اجلاهل لكن العاِل

الساكننب.لكن: حرف عطف مبىن على السكون املقدرمنع من ظهورها الكسرالعارض منًعا لَللتقاء 
 أعرب اجلمل اَلتية:

دخل الرئيس فالوزراء         -3شاهدت علًيا وُممًدا.      -2جاء أمحد وُممد.            -1
ظهرت األزهار مثه الثمار.         -6نزرع القمح مثه األرز.       -5عاقبت زيًدا فخالًدا.        -4
ُيِتم الناس الصادق ال الكاذب. -9عرفت صديقك أو قريبك.  -8سافر ابلقطار أو ابلطائرة. -7

 التصاحب االمحق بل العاقل . -11صاحب اجملد الالكسول.-10
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                                     ما زرعت القطن بل القمح.    -12  
 التصاحب األشرار لكن األخيار.-14ِل أذهب اىل خالٍد لكن ُممد        -13 
 ِل أرحب ابخلائن لكن األمني. -أ

 ضع َل بدَل من لكن وغري مايلزم.
 ُيِتم العاِل األقوَيء ال الضعفاء.-ب

 ضع لكن بدَل من َل وغري مايلزم.
 النحوي فيما يلي :صحح اخلطأ 

 )لكن(: حرف عطف يفيد الِتتيب لِتاخي وال يعطف إال اجلمل.
 )أو(: حرف يفيد الِتتيب مع التعقيب.

 )الواو(: حرف عطف يفيد النفي.
 )مث(: حرف عطف ال يعطف إال املفرد.

 )الفاء(: حرف عطف يفيد ُمرد اجلمع بني املتعاطفني.
َل                        حياته بل يف كل حياته  فرتات وهو يف أكثر،َل يعمروقد يعمرأو  ، قوايً ا فشاابً مث صبيً  طفًَل ن فيصبح يولد اإلنسا"

 ."ا إىل األفضلدائمً  سعىمبستقبله ألنه  ليرضى بواقعه بك
 أعرب ما فوق اخلط.-أ

 :استخرج من القطعة السابقة-ب
 معربني.فعلني -2                 . أدوات العطف-1
 امسني معربني-4   امسني مبنيني ونوعهما -3
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 فةصَّ النَّعت أو ال
فة ىف املنعوت قبله ، وهو يتبع منعوته ىف أربعة أشياء ىف :                هو اتبع يُبنيّم صم

                                .(   النوع ) التذكري  -2 .العدد ) اإلفراد والتثنية واجلمع ( -1
 اإلعراب )الرفع والنصب واجلر ( . -4.                التنكري والتعريف -3   

 نشيٌط . اجملتهدُ الطهالُب     
جتهد : 

ُ
مة الطالب : ُمبتَدأ مرفوع وعَلمة رفعه الضهمة ، امل  .نعت مرفوع وعَلمة رفعه الضه

 نشيط : خرب مرفوع وعَلمة رفعه الضهمة .                                              
 جند أنه النهعت ) اجملتهد ( طابق املنعوت ) الطالب ( ىف العدد ، وِف النوع ) املذكر (،

   وىف التعريف وىف اإلعراب"الرفع"
 النعت شبه اجلملة . -3النعت اجلملة .          -2النعت املفرد .             -1: أنواع النعت 

  أوًَل : النعت املُفراد :  
دٌ هو ما ليس مجلة وال شبه مجلة ، مثل هذا طالٌب  دان،هذان طالبان ُُمتهم دون،هؤالء طَلب ُُمتهم  . ُُمتهم

 *شكرت املعلمتني املخلصتني.         * أثنيت على طَلب ُمتهدين.                 هللا غفور رحيم       *
            األسد شجاع     *شاهدت سيارة مسرعة.            *الُيِتم اجملتمع إال فتاة مؤدبة.         *

 ذ اجملتهدون متفوقون.التَلمي *         ماهر       املخلص  املهندس*         *التَلميذ الناجحون فرحون
  ملحوظة :

 .املخلصونممكن أن يفصل بني النعت املفرد ومنعوته فاصل ، مثل لقد بىن ُمد مصر رجال الوطن *
 – أ                                                                    ا .مؤنثً  اأو مجعً  امؤنثً  اكون النعت مفردً إذا كان املنعوت مجع غري عاقل ي*

 ،أوالعاليات.  يت املدن العاليةأر 
 ال أحب السري ىف الطرق املزدمحة،أو املزدمحات. -ب

 ىف مصر معابد أثرية،أو أثرَيت-ج
 بعض صور النعت: 

                                                          اثىن اخلُلَفاء الراشدين ، النعت هنا كلمة الفاروق .    الفاروق ُعَمر*اسم + لقب = نعت ، مثال     
                                                       ذاكر ، النعت هنا كلمة الطالب .      الطالب أيها*أيها / أيتها + اسم = نعت ، مثال 

، النعت هنا كلمة الثَلثة .                                                                            الثَلثة الُعلَماء*معدود + عدد = نعت ، مثال جاء 
                                                  .         لعب ابلكرة ، النعت هنا كلمة الذى الذى الطالب* اسم + اسم موصول = نعت ، مثال رأيت 
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ًدا رجَلً * اسم نكرة + اسم نكرة يصفه = نعت ، مثال قابلت  ًدا .     ُُمتهم ، النعت هنا كلمة ُُمتهم
د الرجل*اسم معروفة + اسم معرفة يصفه = نعت ، مثال قابلت  جتهم

ُ
د .  امل جتهم

ُ
، النعت هنا كلمة امل

*إذا ِل تصف الثانية األوىل أعربت الثانية مضاف إليه  
مثل :استمعت إىل نصيحة معلم.   

*معرف ابإلضافة +معرف أبل أو اسم معرفة=نعت مفرد
يلة.وطىن الكبريمجيل.  أجدادَن العظماء قدموا أعمااًلجل 
*كلمة"ابن"إذا وقعت بني علمني تعرب نعًتا. 

ُممد بن عبدهللا هو خامت األنبياء واملرسلني.
 :  ًثنًيا : النعت اجلُملاة

 نعت مجلة فعلية . -2نعت مجلة امسية ،  -1ينقسم إىل  
 اجلمل بعد النكرات صفات.البد أن يكون ما قبل هذه اجلملة اسم حيث إنه -هناك شروط أسياسية جلملة النعت وهى:

أن تشتمل اجلملة نفسها على رابط )ضمري(يربطها ابملنعوت هذا الضمري يوافق املنعوت ىف النوع والعدد واإلعراب.
النعت اجلملة يتبع منعوته ُمًَل،فإذا كان املنعوت مرفوًعا كانت مجلة النعت ىف ُمل رفع،وإذا كان املنعوت منصواًب 

كانت مجلة النعت ىف ُمل نصب،وإذا كان املنعوت ُمرورًا كانت مجلة النعت ىف ُمل جر.
 أمثلة على نعت اجلملة اَلمسية :

،  ذكاؤها خارق امرأةٌ شجرُة الدرم -1 
 نعت اجلملة االمسية هنا هو )ذكاؤها خارق(، 
قت فيه الشروط من وجود كلمة نكرة قبله وهى كلمة )امرأة( ،    وقد َتقه
 ولقد اشتمل على ضمري وهو )ها( ، ووافق املنعوت ،  
 واجلملة االمسية )ذكاؤها خارق( ىف ُمل رفع نعت للمنعوت )امرأة( . 
 ُممد ينتمى إىل أبوين أصلهما عريق. -3                     أخَلقه حسنة.     ُممد ولد-2 
 .  زرت متحًفا آاثره قيمة-5                      أنت رجل انتماؤك ملصر.  -4 
 كتبت تقريرًا عناصره مرتبة.-7                          أمحد قائد سريته عطرة.-6 
 الربيع فصل جوه مجيل.-9                       جيد.مسعت خطيًبا إلقاؤه -8 
 زرت طالًبا وهو مريض.-11          قرأت كتااًب مفيًدا أفكاره واضحة.   -10 
 شاهدت قطارًا سريه سريع.-13          مضى يوم حره شديد.              -12 
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 أمثلة على نعت اجلملة الفعلية:     
بىن طالٌب يُؤدّمى واجبه ، نعت اجلملة الفعلية هنا هو )يُؤدّمى واجبه( ، *  يُعجم

قت فيه الشروط من وجود  كلمة نكرة قبله وهى كلمة )طالب( ،   وقد َتقه
 ولقد اشتمل على ضمري وهو )ه( ، ووافق املنعوت ،

 (.واجلملة الفعلية )يُؤدّمى واجبه( ىف ُمل رفع نعت للمنعوت )طالب 
 *شاهدت طائرة َتلق ىف اجلو.               *وجدت أن التاريخ خيلد العظماء.

 *هؤالء رجال ُيبون اخلري.                   *ُممد صديق خيلص الود.
 ُيسن التصرف.*هذا عاِل خياف هللا.                        *احِتمت رجَلً 

 *تزخر األمة بعلماء يرفعون مكانتها.        *هذا جندى جياهد بنفسه.
 *خطب واعظ ينصح الناس.                *هؤالء تلميذات ُيرصن على االجتهاد.

 *أبصرت رجَلًيسبح.                       *أحب كل عامل يتقن عمله.
 *نظرت إىل سفينة تغرق.*مسعت خطيًبا يؤثر ىف سامعيه.            

 أمثلة نعت شبة اجلملة:
 ظرف -2جار وجرور.             -1

 ى رابط ، واملنعوت يُعَرب حسب موقعه ىف اجلملة .  املنعوت هنا نكرة وال ُيتاج إل
 شاهدُت عصفورًا على الشجرة.              *صادقت رجًَل من الصاْلني *   
 .وقفت محامة فوق الُغصن *          .        األزهر علٌم بني املساجد *   

 *أبصرت هَلاًل بني السحاب.                *صادقت رجًَل من الصاْلني.  
 *وقفت محامة فوق الغصن.                   *اشِتيت بلبَلً ىف قفص.  
 فًعا من أخ ُملص.*عدو عاقل خري من صديق جاهل.          *اقبل نصًحا َن  
 *الح جنم ىف السماء.                         *ودعت صديًقا من أعز األصدقاء.  

 *شاهدت كوكًبا ىف السماء.                  *أبصرت ضابطًا بني اجلنود.     
 *حييت صديًقا ىف شرفة منزله.               *التقيت بضيف عند الباب.        
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 تدريبات
 عني النعت واملنعوت فيما يلي : 

 .اْلديث الشريف هو املصدر الثاين للتشريع اإلسَلمي  -2               .         صادق ال خيون أخاهمؤمن هذا -1  
 .عرفت مسلًما تقيًّا ُيب الرجال الصادقني-3  
  .يهدي الناس إىل اْلق املبني  قرآَنً أرسل هللا  -5أزهارِف الصباح,ووقف عليهاالنحل بعد الشروق تفتحت  -4  
 .نساء املسلمني عفيفات ُملصات  - 6  

 . لة واجلملة إيل مفرد حول النعت املفرد إيل مج
 اإلسَلم دين ُيبه الناس. –2          . املؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف – 1
 مة تعاين اخليانة . شعرت أب –4                    .  نيمصر بلد العلماء اجملتهد – 3
 ا .  جديدً اشِتيت كتاابً  – 5

  -عني النعت فيما يلي وبني نوعه والرابط إذا وجد : 
 أسعدين الكتاب اجلديد الذي ألفه عاِل أسلوبه سهل.  –2          الورقة األويل ِف االمتحان سهلة يسرية. – 1
 حسن اخللق طريق املسلم امللتزم إىل اجلنة.  –4           قل اْلق, ولو صار دمك أهنار جتري. – 3
 من أراد اْلياة السعيدة فعليه ابلقرآن أوامره ينفذها. –6 .  آية ِف كتاب هللا حكمة توضح قدرة هللالكل  – 5

  - أعرب اجلمل اآلتية :
 الدين َيمرَن إبغاثة إخواننا املظلومني ِف فلسطني -2                  السَلم االجتماعي مطلب مجيل.-1
.املؤمن الصادق ال يساوم على قضية بَلده-3
 ضع يف كل مكان خال مما َييت نعتا وبيَن نوعه .     

 أصبحت رشيد مدينة  ..........  – 2ركبت السيارة .............       – 1  
 اشِتيت كتااب ...............    – 4  مصر جزء من وطن ...........  – 3 
 قرأت عن شاعٍر ...........  -6   . استمعت إىل ُمام .............-5 

 برفع العلم على أرض سيناء .قام جندي ..... - 7
 تقابلت مع صديق .............. – 9تنزهت ِف حديقة ............  – 8
                                                , صافيةعليه , ومشسا أشعتها  الناس يتدفق ابخلري الوفري على أرضها , وجوا يغبطها نيَل وهب هللا مصر"  

 "أكثر من موضع العزيز, وقد شرفها هللا تعاىل أبن ذكرها يف كتابه  والغربوموقعا بني الشرق 
 أعرب ما فوق اخلط مع الضبط .     –أ    
  الرابط                             نعتا مجلة فعلية وبني -3الرابط .    نعتا مجلة امسية وبني -2ا نعتا مفردً  -1 من الفقرة ما يلي : استخرج -ب  

 املنعوت نعتا شبه مجلة وبني - 4
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 اْلال
 صاحب اْلال(.(اسم نكرة منصوب يبني هيئة)صاحبه(حني وقوع الفعل،ويسمى

 صاحب اْلال البد أن يكون )معرفة(.
 مذكرة،وتستعمل مؤنثة،غري أن التأنيث أفصح."كلمة""حال" تستعمل ىف اللغة 

 إعراب اْلال:جيب أن تكون اْلال منصوبة إذا كانت مفردة "أى ليست مجلة والشبه مجلة"
 تنصب ابلفتجة إذا كانت مفردة أومجع تكسري.

 تنصب ابلكسرة إذا كانت مجع مؤنث ساِل.
 تنصب ابلياء إذا كانت مثىن أو مجع مذكر ساِل.

 هنا مجلة أو شبه مجلة فتكون ىف ُمل نصب .أما ىف حالة كو 
 :اْلال ثَلثة أنواع

ق صاحبها ىف )النوع(التذكري أوالتأنيث،وىف بشبة مجلة،وتكون نكرة منصوبة وتطا:وهى ما ليست مجلة وال  (مفردة1)
 )العدد(:اإلفراد أو التثنية أو اجلمع.

 ﴾وسخر لكم الشمس والقمر دائبني﴿
 ،وعَلمة نصبها الياء ألهنا مثىن.دائبني:حال منصوبة 

 حضرت الطالبات مسرعاٍت.
 حال منصوب وعَلمة نصبة الفتحة. مسرعاٍت:

 وصاحبها:الطالبات فاعل مرفوع وعَلمة رفعة الضمة.
 .القائد رَاكمًبا جواده .            اْلال : رَاكمًبا ، وصاحبها : القائد ) فاعل (جاء *
اُج *   مسروريَن .سافَر اُْلجه

اج,وتُعَرب : حال منصوب وعَلمة نصبه  ا تُبنيّم حال اُْلجه  ألنه مجع مذكر ساِل.الياءاْلال هنا )مسرورين( ؛ ألهنه
اج    .وهو فاعل مرفوع وعَلمة رفعه الضمة وصاحبها هو اُْلجه

رًا سيَفه َد َشاهم جاهم
ُ

 .رأيُت امل
 شاهرًا:حال منصوب وعَلمة نصبة الفتحة.

 وعَلمة نصبة الفتحة. وصاحبها:اجملاهد:مفعول به منصوب
                           غادة مسرورة .            شاهدتُ *      أقبل التلميذ مسرعاً .                                  *
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 تسعي مصر جاهدة للتقدم . *           أديت العمل ُملصاً .                             *
 اشِتيت الكتاب رخيصاً قدمياً  *               عاد ُممد راكباً فرحاً منتصراً .                 *

 *أقدم اجلندى شجاًعا.                                     *دخل املعلم مبتسًما .  
 َي أيها النيب إَن أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً  *              دخل القوم رجَلً رجًَل .                      *
 .*عشنا سعداء                                    ت العامل مسرورًا.شاهد*

 *ركبنا البحر هائًجا.                                    *عدَن من الرحلة مسرورين. 
 *ال أتكلوا الطعام حارًا.        قابلت العدو وجهاً لوجه .                          *

 فرمحنيَ سلمنا على األبطالم *                                        *رجع اجليش منتصرًا.
  . حضر الفائزان سعيدين*                                     جرى املاء صافًيا.     *

  .املعارف أحوال ،وبعد النكرات صفات اجلمل وأشباه اجلمل بعد هامة:ملحوظة
 لاة :مجُ  الحًثنًيا : 

 اْلال.أن يشتمل على ضمري يربطه بصاحب  حال مجلة فعلية،والبد -2حال مجلة امسية ،  -1نقسم إىل:ت
 اْلال اجلملة اَلمسية:أوًَل:

هي أن تقع مجلة امسية ) مبتدأ وخرب ( لتوضيح اهليئة بشرط أن يكون صاحب اْلال ) معرفة ( والبد من اجلملة االمسية: الاْل
وهذه أشكال للضمري الضمري أو كَلمها (  –وجود رابط يربط صاحب اْلال جبملة اْلال وهذا الرابط إما أن يكون : ) الواو 

َلً العائد على املعرفة ) ه, ها, هما, هم, هن(، وممكن أن َي  . تى الضمريُمنفصم
         :أمثلة 

 أعجبتَن املدينة شوارعها نظيفة                  ) الرابط : الضمري ) ه ا (*
 ) الرابط : الضمري ) ه ا ( *دخلت اْلجرة أبواِبا مفتوحة.                  

 رأيت املصلني وجوههم مشرقة                   ) الرابط : الضمري )ه م ( *
 ) الرابط : الضمري )اهلاء(     مسعت القارئ صوته مج      يل                 *

 الواو والضمري ( . :) الرابط              ** اصطف اجلنود وسيوفهم مشهورة
 الواو والضمري ( . :) الرابط                رأيت الطائرة وهي تقل          ع       *

 .الواو والضمري (:) الرابط                        *خرج األوالد وهم فرحون.
 .    الواو والضمري (:) الرابط **ركبت اْلصان وهو متعب.                     

 .*ركبت السفينة واهلواء عليل.                      )الرابط :الواو( 
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  حيث تقع اْلال مجلة فعلية تبدأبفعل فعلية:الملة اجلحال ًثنًيا:
الرابط الضمري املستِت هو ِف أقبل .ت الطالب وقد أقبل علي املذاكرة  دشاه*
ضمري املستِت هو يبتسم الملتفوق يبتسم                         الربط ارجع *
الربط ضمري املستِت هي                             أبصرت الطائر هتبط  *

الرابط واو اجلماعة ِف يتقنون.              شاهد املعلمني يلتقون عملهم  
 *سار الطفل يضحك.

 *أقبل الطالب يركب دراجته.
 *أقبل العيد ُيمل البهجة.

*رجع املذنب يعتذر عن ذنبه.
رجع السائق يتصبب عرقًا.

*مسعت اخلطيب َيسر القلوب حبسن لفظه.
ذهب اجلاىن َترسه اجلنود.

 *أقدر الشباب يبَن مستقبله جبد.
جر وجمرور ( : –) ظرف  -اْلال شبه اجلملة : ًثلثًا:

 يعيش الطائر بني األغصان .        ) ظرف (*
 رأيت اهلَلل بني السحاب .          ) ظرف ( *
 وجدت الكتاب فوق  منضدة          ) ظرف (*

وضعت الكراسة ِف اْلقيقة          ) جار وُمرور (  *  
 انطلقت الرصاصة من البدقية      ) جار وُمرور (  *  
 وضعت اجمللة علي اْلائط         ) جار وُمرور (  *  
أحرزت اهلدف ِف املرمى   *  
وقف العصفور فوق الغصن *  
 تطري الطائرة فوق السحاب .    *   

أبصرت مثار الربتقال ىف األغصان.* 
* شاهدت املعلم ىف الفصل.  
*جلس الفَلح َتت الشجرة. 

 نَلحظ عدم وجود رابط يعود علي صاحب اْلال .*: ملحوظ         ة 
اجلملة وشبه اجلملة بعد املعارف أحوال، وبعد النكرات صفات.  :هناك قاعدة تقول *  

.مضيت مسرعاً فرحاً نشيطاً  :قد تتعدد اْلال ِف اجلملة وصاحبها واحد مثل *  
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 :كلمات إعراِبا دائماً حال * 
ائما، وعوضاً، وبداًل، وخاصة، وعامة و مجيعاً ،أمجعني،د .)أوالً واثنياً واثلثاً إخل ، مادَيً وأدبياً وسياسياً، وما شابه هذه الكلمات

وحدك،ذاكر وحده، ذاكر  :و قاطبة، وعمداً وخطًأ، وسهواً، وسوَيً، و معاً ، وكلمة وحد املضافة إىل الضمري تعرب حااًل حنو
   )             حضروا مجيعاً 

                                 كيف تسمع القران ؟                        ...كيف إذا أتى بعدها فعل تعرب حاال  *  
 ميكن َتويل اْلال من مفرد إىل مجلة وشبه مجلة والعكس صحيح    * 

 ِف سعادة                                         ..يسعد بسعيه     ..وهو سعيد   ..أتى الطالب سعيدا  
 ميكن إعراب َنئب املفعول املطلق حااًل والعكس صحيح ، مثل : محدت هللا كثريا، وانتظرت طويَل.   * 
وُيذف الباقون   اً أتى الناجح ( ، أو يذكر اْلالقد يتقدم اْلال على صاحبه )أتى فرحاً الناجح( ، أو على الفعل )فرح * 

 .)فرحاً(
 تدريبات

  -اجعل اْلال نعتا فيما يلي :  –
 قرأت الكتاب ِف الفصل . – 1
 تعبت من املرض يزداد أملا.  – 2
 وقف الزعيم مع الشعب .  – 3
 قرأت اآلية تؤثر ِف قليب. – 4
 هللا ُيب العبد يستغفره من الذنوب.  – 5
 . وقفت الفراشات بني األزهار – 6

 ملاعلى رفع املستوى املعيشي لألفراد ، ولذلك يسعى الع عملت املصانع تأشن لنشر الرخاء ، فمنذ أن وسيلة العلم"
عينه إىل استغَلل موارد الطاقة العلم الزراعية َل البناء عليها ، كما يسعى  األرضللتغلب على مشكلة الغذاء ، بزايدة رقعة  

 . "، واإلفادة من جهود املبتكرين معظمهم
 من القطعة ما َييت :  استخرج –أعرب ما حتته خط .    ب  –أ      

 ا شبه مجلة                نعتً  -2فيم طابق منعوته .                                     ا  وبنيا مفردً نعتً  -1   
 ا  واذكر  املعطوف عليه .                                         معطوفً  -3  

                                     كل كلمة من الكلمتني السابقتني ِف مجل حبيث تكون ِف األوىل ) منعوات (   السَلم (  ضع –) الطالب  *
  .الثانية ) معطوفا عليه ( وِف 
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كليهما ، وقد رأيت إرهابيني   اليابسخطري يدمر األخضر و  مرض ، ألنه اإلرهابيف مواجهة  كبري  قامت الدولة كلها جبهد "
 عن األداين تعاليمها " . يبتعدونَل معتدلة ، و  مشوشةأفكارهم 

 استخرج من القطعة ما َييت :  –ما حتته خط .           ب  أعرب –أ     
 الرابط  ِف كل منهما .  مجلة فعلية وآخر مجلة امسية وبنينعتا  -2     فيم طابق منعوت           نعتا مفردا  وبني -1   

 معطوفا واذكر املعطوف عليه .                      -3  
 أكمل كما هو مطلوب بني القوسني   *

 ة فعلية (رأيت طالبا  ........) نعتا مجل    عتا مفردا ( .              رأيت طالبا ............  ) ن* 
 رأيت طالبا ........ ) نعتا شبه مجلة  (        نعتا مجلة امسية ( .           رأيت طالبا ........  ) * 
 نسعى للعلم ..... اجلهل    )  حرف عطف ( .              * 
 وتبدد ما ِبا من متاعب، فالعامل كله ُيتاج إىل اَلبتسامة  نفسالشيء مهم يف حياة كل إنسان ألَّنا تسعد  اَلبتسامة"    

 من طفلة ابتسامة تشجعه على العمل  يتمىنحىت يتخلص من مشاكله وحروبه معظمها ، األب      
 "فنحن لسنا من دعاة البكاء لكن الضحك     
  استخرج من القطعة ما َييت –أعرب ما حتته خط .         ب  – أ   

 نعتا مجلة وبيَن نوعها والرابط  -2نعتا مفردا  وبيَن فيم طابق منعوته .                  -1    
 معطوفا واذكري املعطوف عليه .                     -3

تربز دور اْلكومة ، ولن  تسعى جاهدة للقضاء على البطالة، ومن يقرأ الصحف كل يوم جيد العناوين الكثرية الىت الدولة"
  ."دخر اْلكومة جهداً ىف سبيل رفعة هذا الوطنت

 : بني القوسني أ( ختري اإلجابة الصحيحة مما
   )ألهنا نعت جملرور –ابإلضافة  –اجلر  البطالة" ُمرورة : ) حبرف" -

  )اسم إن –فاعَل  –تعرب : ) مفعوال به  "دور     
  ( منصوب –مرفوع  –فعل مضارع : ) ُمزوم  "تدخر
  : من القطعة السابقة استخرج)ب( 

 نعتا وبني نوعه -3              فعًَل معتًَل واذكر نوعه . - 2صحيحا وبني نوعه              فعَلً -1
 معراب وآخر مبنيا .  امسا -5حاال وبني نوعها .                      - 4    
 . فعَل معراب وآخر مبنيا مع بيان السبب-6    

 . مبنيا بطريقتني ُمتلفتني ِف مجلتني ) ) جيتهد ج( اجعل الفعل
  العاقل ال أحب اإلنسان األمحق لكن : ال " مكان " لكن " فيما َيِت مع اْلفاظ على املعىن " د( ضع
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انفذة يطل منها  ألن القراءة العلم وقد دعا الناس مجيعا اىل طلب البشرية كلهاسعادة  ىف رغبةان الدين يقدر العلم " 
"هللا وانتم لتحصيل العلم كما أمران  أناإلنسان على اْلياة وتلك دعوة صادقة للتحلى ِبا فوهللا َلجتهدنَّ 

استخرج من القطعة-ب                     حتته خط عرب ماأ-أ   أ 
  فعَل معراب وآخر مبنيا-2                امسا معراب وآخر مبنيا -1

     نعتا وبني نوعه-5       حاال       -4                    ضمريين ُمتلفني-3 
إليك أن تقرأ  القرآن الكرمي ونصيحىت لغة اجلميلة الىت تسمو على اللغات ألَّنا لغتك النجيب تصحبك اآلن الطالب أيها" 

الناجحني ، وكن من هؤَلء الذين يتوكلون تكن من  العون األسئلة جيداً وَل تتسرع ىف إجابة تندم عليها ، واطلب من هللا
  ." متقنون على رِبم وهم ىف عملهم

 :ما حتته اخلط . )ب( استخرج من العبارة ما َيتى أ( أعرب
 .نعتا مفردا  -3.          فعَل مرفوعا -2            فعَل أجوف -1

 .معراب واجعله مبنيا  فعَل-6.       امسا معراب وامسا مبنيا -5.       نعتا مجلة ِف ُمل جر وبني رابطها  -4 
 : صوب اخلطأ فيما َييت -ج

 . كن يقظا ال غافل  -3جنح طَلب ُمتهدين .  -2وقف الطَلب مصطفون . -1 
 (.التعاون ال الفرقةلكن( مكان )ال( وغري ما يلزم : ) السبيل إىل النصر ) د( ضع

ن اإلنسا أن جيد وجيتهد حىت يصل إىل هدف ُيقق طموحه فاْلياة جتعل جيب إن الفرد العاقل " 
"لتستغل قدراتك  عقلك ابهرا يسع له ليدركه فيجب أن تستخدم لنجاحوأحسن خربة ومن يرد ا أقوى عدداً 

:َيتىما حتته اخلط . )ب( استخرج من العبارة ما  أ( أعرب
.مفردا  نعتا -2.            أسلوب شرط وبني أجزاءه -1
حاال وبني نوعها -4 .          نعتا مجلة وبني نوعها وُملها-3
 .معطوفا -7.     فعَل معراب وفعَل مبنيا  -6.                  امسا معراب وآخر مبنيا-5
 للرسول وأصحابه وطمأن املسلمني به ألَّنم استزادوا من تعاليم  بدر املبني ىف غزوة النصر كتب هللا"

ابلعلم والتعليم اَلهتمام اإلنسان وقيم من السماء ومن يطع هللا ورسوله يفز ىف الدنيا واآلخرة وعلى شرعها هللا هلم
  : ما حتته اخلط . )ب( استخرج من العبارة ما َيتى أ( أعرب

نعتا مجلة وبني نوعها والرابط فيها –نعتا مفردا  –فعًَل معتَلً وبني نوعه  - وجوابه أسلوب شرط وبني فعل الشرط
. وآخر مبنيا فعَل معراب –امسا معراب وآخر مبنيا  –معطوفا ُمرورا وآخر منصواب  –نعتا شبه مجلة  – 

 : ج( حول اْلال املفردة إىل مجلة واجلملة إىل مفردة
 أبصرت طائرا مغردا -2سعيد ووجهه  ذهب الطالب إىل املدرسة -1
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 رفيعا غرضا وحنن نرى كل من رسم لنفسه للخاملني، يستمر حىت املوت ، وَل مكان فيها وكفاح سعى اْلياة"
 عظيما  جانبا ولو مل يدرك الغاية كلها أدرك يسعى إليه عجوَل وأخلص له واجتهد ىف الوصول إليه جنح ىف حياته 

  ." املرموقنيمنها وعاش رجَل من 
 :ما حتته اخلط . )ب( استخرج من العبارة ما َيتى أ( أعرب

 فعَل معراب وآخر مبنيا–معطوفا مرفوعا  –نعتا شبه مجلة  – نعتا مفردا –نعتا مجلة فعلية 
 . فعَل مهموزا وآخر معتَل –حاال وبني نوعها  –امسا معراب وآخر مبنيا  – 

 أضاء  فكم اهلداية النور ومصباح مشعلفهو  الفسيح يريب أجياَل كثرية ،الكون  يف هذا املعلمإن "
 ".عقوًَل قدمت اخلريى للبشرية

 :ما حتته اخلط . )ب( استخرج من العبارة ما َيتى أ( أعرب 
 مبنياً .  فعَلً  –ب                    امساً مبنياً .  –أ 

 فعًَل معرابً  –د                   امساً معرابً .  –ج 
 نعتا مفردا وبني فيم طابق منعوته  -و           معطوفا وأعربه       -ه  
 األداين األمم والشعوب به حماولة اللحاق بركب التقدم وقد حثت عليه شرف ترتقى العمل إن "
 املشاركة الفعالة  شرف إبخَلص ينللتتفوق فمن يعمل  الطالب ، فاعمل أيهايعلمون األنبياء وكان 

  ." ىف بناء أمة وَّنضة يف أحلى صورمها
  : ما حتته اخلط . )ب( استخرج من العبارة ما َيتى أ( أعرب

  –حاال مفردة وحوهلا إىل مجلة  –مجلة وبني نوعها وُملها والرابط فيها  نعتا –نعتا مفردا وبني عَلمته 
 . وبني ُمله نعتا شبه مجلة –معطوفا ُمرورا وآخر مرفوعا  –امسا معراب وآخر مبنيا  –وآخر مبنيا  فعَل معراب

 . أبنائها( ضع )ِل( بدال من )لن( وغري ما يلزم ج( )لن تنمو مصر إال بسواعد
 : فيما َييت اب ما حتته خطد( فرق بني إعر 

   .مقصرةُمتهدة ال  سلمى -ِف أداء واجبك .  تقصرال                يِتاجع رأيت عدوا - يِتاجع رأيت العدو- 
وموانع عاقته  قيودا املنتظر، ولتسع لرفعة شأنه ، ليحطم األمل وتعمل جاهدا َل مرتاخيا لتحقيق ،وطنك جيب أن حتب"

 " . اجلميع وهذه مسئولية على عاتق العَل طويَل ويصل إىل
 :ما حتته اخلط . )ب( استخرج من العبارة ما َيتى أ( أعرب

معراب  فعَل –نعتا مفردا وآخر مجلة وبني نوعها والرابط فيها  –حاال وبني نوعها  –بعده  حرف عطف يثبت ما قبله وينفي ما 
 . ُمزوما فعَل منصواب وآخر -مجلة نعتا شبه  –امسا معراب وآخر مبنيا  –وآخر مبنيا 

 ). مبعنيني ُمتلفني ج( استخدم )بل( ِف مجلتني
 (.فيما َيِت وغري ما يلزم : ) أسرع اللص حامَل للمسروقات د( اجعل اْلال املفردة مجلة
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ة تطورها ىف خطط تتنوع ىف آمادها وحتركنا املقبل ينبغى أن يكون دول كل ابملستقبل وترسم يهتم كله العامل"
األخذ مببدأ التخطيط،  إىل حمتاجني ىف ُمتلف جماَلت التقدم والبناء وهذا جيعلنا أكثر اتساعه ىف

 ."فكلما أخذان ابملبدأ وحنن مقتنعون به ازددان تقدما
:العبارة ما َيتىما حتته اخلط . )ب( استخرج من  أ( أعرب

 –فعَل معراب واجعله مبنيا  –وبني نوعها  حاال –نعتا مجلة وبني نوعها والرابط فيها  –نعتا مفردا 
. نعتا شبه مجلة –إعرابه  معطوفا وبني عَلمة –امسا معراب وآخر مبنيا 

 . اْلرب( . عرب عن هذه اجلملة مستخدما حرف عطف مناسب ج( )أمتىن السَلم وأكره
 : صوب اخلطأ فيما َييتد( 

 أكرمت املتفوقون ال اخلاملون -2منجذبني .    مسعنا احملاضرة وحنن    -1
 تر أنه يسري وفق نظام حمكم لكونأن يقدر أمهيته وخطورته، وإن تتأمل ما ىف ا النظام سلوك جيب على كل فرد "

، ويوفر مطالب يف حاجة إليها فيها رزقه اْلياة ويكسبىف  اإلنسان ، والنهار ليسعىاألعضاء فالليل لتسرتيح فيه
. "فإن تنحل ابلنظام تسعد

 :ما حتته اخلط . )ب( استخرج من العبارة ما َيتى أ( أعرب
امسا مبنيا وآخر  - نعتا شبه مجلة وبني ُملها –معطوفا وبني عَلمة إعرابه  –نعتا مجلة ونعتا مفردا  – فعَل َنقصا –فعَل مثاال

 . أسلوب شرط وحدد أجزاءه –فعَل مبنيا وآخر معراب  –معراب 
 سعوا إليه ملعلمإن دعاهم ا بعضا اجملدون يدرسون سعداء ويعاون بعضهم ومؤثر فالطَلب مفيد إن العلم "

  ."منوذج ُيرتم فهؤَلء استبشروا ِبا جائزةوإذا أعطاهم املدرس 
 :العبارة ما َيتىما حتته اخلط . )ب( استخرج من  أ( أعرب

 –حاال وبني نوعها  –معطوفا عليه وبني عَلمة إعرابه  -نعتا مفردا  – فعَلً صحيحا وآخر معتَلً 
ج(   وحدد املفعولني فعَل متعدَي ملفعولني –أسلوب شرط وحدد أجزاءه  –امسا معراب وآخر مبنيا  –مبنيا  فعَل معراب وفعَل 

ري ما يلزمإىل حال وغ حول اْلال إىل نعت والنعت
 . رأيت جندَي يهاجم العدو 2الفوز       انطلق املتسابق يتمىن   -1 
ازداد علما ومعرفة، املرء واحدة، فكلما قرأ حياة من أكثراإلنسان  َتنح عديدة وهي وسيلة فوائدها إن القراءة "
 "اوتزيد القارئ خربة وفكرً  عمقاً  اْلياة لذلك جيب أن نسعى إىل القراءة مدركا أمهيتها ، ألَّنا تزيد 

 :ما حتته اخلط . )ب( استخرج من العبارة ما َيتى أ( أعرب
 –نعتا مجلة وبني ُملها  –فعَل معراب وحوله إىل مبَن  –وآخر معراب  امسا مبنيا –معطوفا ومعطوفا عليه وبني عَلمة اإلعراب 

   مجلة حاال مفردة وحوهلا إىل–نعتا مفردا وبني عَلمة إعرابه  –أجزاءه  أسلوب شرط وحدد
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:فيما َييت  ج( فرق بني إعراب ما حتته خط
 أفيد( القرآن لقصص مفيدة لكنا)    ( .القرآن لكن )ال َتب روان قراءة القصص  
ويعم كل  السَلم جاهداً كى ينتشر يسعى كله والعاملكل إنسان ُيب اخلري  أمل الشامل هو إن السَلم "

 ".وفقه هللا فيطمئن على مستقبله وأهله فمن أراد اخلري األرض أرجاء
 :ما حتته اخلط . )ب( استخرج من العبارة ما َيتى أ( أعرب

 –نعتا مجلة وبني نوعها وُملها  –مفردا وبني عَلمة إعرابه  نعتا –امسا معراب وامسا مبنيا  –فعَل معراب وآخر مبنيا  -
 . حاال وبني نوعها معطوفا واذكر عَلمة إعرابه

(يلزم : ) أحب العاِل يعمل بعلمه ج( حول اْلال فيما َيِت إىل نعت وغري ما
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